
Rada SHO zasedala na konci roku na lokalitě ČSA Dolu Karviná …

Nebyl to jednoduchý rok

Důležité údaje platné pro sociální 
zabezpečení v ČR v roce 2014

Závodní inspektoři se sešli na poradě v Havířově

Odborářské noviny * Číslo 1 * Ročník XXIV * 16. ledna 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro 
rok 2014. Podrobné informace, včetně tabulek, jsou k dispozici na serveru 
www.cssz.cz.

Plátce pojistného (zaměstnavatel) nadále odvádí na důchodové pojištění za za-
městnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vymě-
řovacího základu a za zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 
21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel platí na účet příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Sazba pojistného na nemocenské po-
jištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, v některých 
případech 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Pojistné 
musí být na účet příslušné OSSZ připsáno nejpozději 20. dne následujícího měsíce, 
za které se pojistné odvádí.

V roce 2014 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojiš-
tění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření, budou v roce 2014 odvádět po-
jistné na důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. 
OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 
26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné 
OSSZ.

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v 
roce 2014 nově 1817 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) v případě, že není účastna dů-
chodového spoření, u osoby účastné důchodového spoření pak 1946 Kč (tj. 30 % z ¼ 
průměrné mzdy). Pojistné se hradí přímo příslušné OSSZ. Pouze u osoby účastné dů-
chodového spoření převede OSSZ část pojistného na důchodové spoření na účet ve-
dený u Specializovaného finančního úřadu.

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 bude 
tato částka nově 2340 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důcho-
du pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za 
každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt 
s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu 
činit 1,2 % výpočtového základu. Od 1. 1. 2014 se pro výpočet důchodů přiznaných po 
31. 12. 2013 použijí upravené redukční hranice. Lidé, kteří v roce 2014 dosáhnout dů-
chodového věku, budou muset získat alespoň 30 let doby důchodového pojištění.

Od 1. 1. 2014 končí dočasné opatření v oblasti nemocenského pojištění, kdy v le-
tech 2011 – 2013 poskytoval zaměstnavatel po dobu prvních 21 dní dočasné pracovní 
neschopnosti náhradu mzdy a OSSZ vyplácely nemocenské až od 22. kalendářního 
dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci, který bude uznán dočasně 
pracovně neschopným v době od 1. 1. 2014, budou zaměstnavatelé vyplácet náhradu 
mzdy za období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního 
dne nemocenské bude vyplácet OSSZ. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet den-
ního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění.       (red)

Pojistné

Pojistné osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Dobrovolné důchodové pojištění

Důchody

Nemocenské pojištěníp Snímek členů Rady Sdružení hornických odborů, která se konala v prosinci minulého roku...

V Havířově se 8. ledna 2013 konala první pravidelná porada 
závodních inspektorů bezpečnosti práce /ZIBP/. V úvodu jed-
nání přivítal přítomné inspektory SIBP Ing.V.Potomák a záro-
veň představil nově zvolené ZIBP z Dolu ČSM Radovana Kam-
pfa a Eduarda Pospíšila.

Pak se již věnoval obvyklému pro-

gramu jednání, jehož prvním bodem 

byly kontrola usnesení a informace o 

vývoji hlavních ukazatelů BOZP, za-

tím jen do 11. měsíce 2013. K uve-

denému datu bylo evidováno 486 

pracovních úrazů /z toho 191 regis-

trovaných/ s úrazovou četností 7,27.  

Došlo tak ke zlepšení oproti roku 

2012. Podal rovněž informace o mi-

mořádných událostech od poslední 

porady 4. 12. 2013:

- dne  3. 1. 2014 v 9.27 hod. byl 

hlášen na Dole Darkov závažný úraz 

zaměstnance dodavatelské firmy 

ALPEX při ražení třídy 339 420. 

Úraz se stal při vrtání vývrtů pro trha-

cí práci, kterou měl být rozstřelen 

kus rubaniny dříve uvolněné z masí-

vu trhací prací. Při vrtání došlo prav-

děpodobně k iniciaci zbytku trhavin v 

rubanině a zranění postiženého tla-

kovou vlnou a úlomky hornin. Posti-

žený utrpěl zranění obličeje, očí, zlo-

meninu pravé ruky a četné pohmož-

děniny.

V průběhu porady vystoupila rov-

n ě ž  o d b o r o v á  p r á v n i č k a                 

JUDr.M.Piekarzová, která odpoví-

dala na dotazy spojené s přeřazová-

ním pracovníků s dosaženou NPE,  

s kategoriemi rizikových prací a s od-

škodňováním pracovních úrazů. Do-

tazy se týkaly rovněž výstupních lé-

kařských prohlídek. Komplex infor-

mací doplnil přítomným ZIBP před-

seda SHO Ing.J.Pytlík, když hovořil 

o Kolektivní smlouvě OKD, krizovém 

štábu MSK a řešení problematiky Do-

lu Paskov, včetně hornických důcho-

dů.

Jednání pak bylo ukončeno pře-

hledem připravovaných odborových 

akcí a informací o změnách v le-

gislativě, zejména o novele občan-

ského zákoníku.

                                  redakce ZB
p Noví ZIBP z Dolu ČSM - zleva na snímku Radovan Kampf a Eduard Pospíšil...

V Klubu seniorů při Dole 
Karviná se 13. prosince 
2013 sešla většina členů Ra-
dy SHO na poslední poradě 
loňského roku.

V úvodu jednání seznámil bývalý 
předseda odborářů z Dolu ČSM     
Ing.Jaroslav Vlach /dosud také mís-
topředseda SHO/ přítomné s výsled-
ky voleb do ZV i s faktem, že končí 
ve výkonu své funkce. Při té příleži-
tosti mu předseda SHO Ing.Jaromír 
Pytlík poděkoval za celou radu za je-
ho činnost a nasazení v odborech na 
všech úrovních – jak ve vlastní zá-
kladní organizaci, tak v SHO, na kraj-
ské - RR ČMKOS a zastupování ve 
Sněmu ČMKOS. Na jeho místo na-
stupuje dosavadní místopředseda 
ZO Dolu ČSM Štefan Pintér, který ta-

ké převezme funkci statutárního zá-
stupce předsedy v SHO. Zástupci v 
Regionální radě ČMKOS budou stá-
vající Bc.M.Němcová a nově          
Ing.J.Pytlík.

V bloku informací předseda SHO 
Ing.J.Pytlík informoval o nedávném 
jednání Dozorčí rady OKD a problé-
mech s nájemci a provozovateli ma-
jetku OS PHGN v Luhačovicích. Situ-
ace se však již stabilizovala a je před-
poklad, že oba hotely budou pravi-
delně provozovány. Ing.J.Vlach při-
nesl informace spojené s činností 
pracovní skupiny pro řešení hospo-
dářské a sociální situace v Morav-
skoslezském kraji. Jejího poslední-
ho jednání se zúčastnil jak ministr   
I n g . J . C i e c a l a ,  t a k  p r e m i é r               
Ing.J.Rusnok. Činnost skupiny se tý-
kala také útlumu Dolu Paskov a řeše-

ní situace zaměstnanců, kteří budou 
muset opustit tuto lokalitu. Kromě to-
ho, že zaměstnavatel již připravil so-
ciální program, jedná se také o soci-
ální oblasti /změně nařízení vlády k 
hornickým důchodům/ i o možnosti 
zaměstnání uvolněných zaměst-
nanců v průmyslových zónách a pře-
školování pracovníků na jiné profe-
se. K tématu promluvil rovněž před-
seda ZO Dolu Paskov R.Palička, kte-
rý sdělil, že by se v nejbližší době mě-
lo na lokalitě rozjet 5 ražeb s předpo-
kladem těžby celého podniku na 
úrovni 850 tisíc tun a zaměstnávání 
2220 lidí na konci roku 2013.

V závěrečné diskusi byl vznesen 
požadavek na provedení podrobněj-
šího školení k novele občanského 
zákoníku, a to hned na začátku roku 
2014.                            redakce ZB
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Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech 
MSK k 31. prosinci 2013

Nezaměstnanost v našem kraji na konci roku vzrostla...

Pracovních míst stále ubývá

Investuje stát do Dolu Paskov?

České stavebnictví bojuje o přežití

Úřady práce se v novém roce potýkají
s velkým náporem nezaměstnaných 

50 let školního stravování 
v  Č e s k é  r e p u b l i c e

Ke konci prosince vzrostl o 4 166 celkový počet evidova-
ných uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji       
(MSK), a to na 89 976, počet hlášených volných pracovních 
míst se snížil o 289 na 2 280. Podíl nezaměstnaných osob 
vzrostl na 10,5 %.

K 31.12.2013 evidoval Úřad prá-

ce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v 

Ostravě celkem 89 976 uchazečů o 

zaměstnání. Jejich počet byl o 4 166 

vyšší než na konci předchozího mě-

síce a ve srovnání se stejným obdo-

bím minulého roku je vyšší o 8 877 

osob. 

V průběhu prosince bylo nově za-

evidováno 7 884 osob. Ve srovnání s 

listopadem 2013 to bylo o 1 249 

osob více.

Meziměsíční nárůst podílu neza-

městnaných byl zaznamenán rov-

něž ve všech moravskoslezských 

okresech, nejvíce v okresech Brun-

tál (+1,3 p. b.), Opava (+1,0), Nový 

Jičín (+0,7) a Frýdek-Místek (+0,5).

Ke konci prosince bylo na ÚP ČR, 

Krajské pobočce v Ostravě evidová-

no 42 376 žen. Jejich podíl na celko-

vém počtu uchazečů činil 47,1 %. V 

evidenci bylo 8 853 osob se zdravot-

ním postižením, což představovalo 

9,8 % z celkového počtu nezaměst-

naných.

Ke konci prosince bylo evidováno 

5 814 absolventů škol všech stupňů 

vzdělání a mladistvých, jejich počet 

klesl ve srovnání s předchozím měsí-

cem o 57 osob a ve srovnání se stej-

ným měsícem minulého roku byl o 

874 osob vyšší. Na celkové neza-

městnanosti se podíleli 6,5 %. 

Podporu v nezaměstnanosti (i při 

rekvalifikaci) pobíralo 15 515 ucha-

zečů o zaměstnání, tj. 17,2 % všech 

uchazečů vedených v evidenci. 

Podíl nezaměstnaných osob v 

MSK, tj. počet dosažitelných ucha-

zečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 

let k obyvatelstvu stejného věku 

vzrostl k 31.12.2013 na 10,5 %. 

Podíl nezaměstnaných žen 

vzrostl na 10,0 %, podíl nezaměst-

naných mužů vzrostl na 11,0 %.

Moravskoslezský kraj evidoval k 

31.12.2013 celkem 2 280 volných 

pracovních míst. Jejich počet byl o 

289 nižší než v předchozím měsíci a 

o 1 055 nižší než ve stejném měsíci 

minulého roku. Na jedno volné pra-

covní místo připadalo v průměru 

39,5 uchazeče, z toho nejvíce v okre-

sech Karviná (80,9) a Bruntál (66,7). 

Z celkového počtu nahlášených vol-

ných míst bylo 330 vhodných pro 

osoby se zdravotním postižením 

(OZP), na jedno volné pracovní mís-

to připadalo 26,8 OZP. Volných pra-

covních míst pro absolventy a mla-

distvé bylo registrováno 546, při-

čemž na jedno volné místo připadalo 

10,6 uchazečů této kategorie. 

Prostřednictvím příspěvků aktivní 

politiky zaměstnanosti (APZ) bylo    

k 31.12.2013 podpořeno 13 050 

uchazečů a zájemců o zaměstnání. 

Nejčastějším oborem činnosti, který 

byl v tomto měsíci podpořen pro-

střednictvím SÚPM - SVČ byl malo-

obchod.

Prostřednictvím nástrojů a opat-

ření aktivní politiky zaměstnanosti 

podpořila Krajská pobočka v Ostra-

vě v prosinci vznik celkem 419 pra-

covních míst a od počátku letošního 

roku tak bylo finančně podpořeno 

celkem 6 012 pracovních příležitos-

tí. Během prosince v MSK nově za-

hájilo rekvalifikaci 221 uchazečů a 

zájemců o zaměstnání a během celé-

ho roku 2013 jich pak bylo dohroma-

dy 6 926. Do zvolené rekvalifikace 

pak z tohoto souhrnného počtu na-

stoupilo 3 576 uchazečů a zájemců 

o zaměstnání.

Z materiálů poskytnutých ÚP ČR, 

Krajská pobočka Ostrava.           red 

p Ilustrační snímek - Důl Paskov...                                                        Foto: M.Klika

O osudu dolu Paskov se rozhodne do 31. března 2014. Po-
kud se do tohoto data nedohodne stát s vlastníkem dolu o pro-
dloužení těžby, pak bude již řešení jen na OKD. Stát se ale 
podle všeho z části odpovědnosti nevyvlékne, přinejmenším 
za některé sociální programy po útlumu těžby. A to může vyjít 
na miliardu korun.

Firma se již přitom domluvila se 
zaměstnanci a odbory na útlumu a 
postupném odchodu stovek lidí. Pod-
pisem kolektivní smlouvy na konci 
roku 2013 alespoň zažehnali hrozbu 
stávky. Nově jmenovaný zmocně-
nec vlády pro Moravskoslezský kraj, 
ministr průmyslu a obchodu v demisi 
Jiří Ciencala tisku řekl, že 6. ledna 
/bylo realizováno/ má být podepsá-
no memorandum o porozumění me-
zi ČR a majitelem dolu, nizozem-
skou společností NWR, již ovládá 
podnikatel Zdeněk Bakala, řekl Ci-
encala.

„Pokud do 31. března nenajdeme 
řešení, které bude přijatelné pro 
všechny strany, memorandum pře-
stane platit a bude vše plně v režii 
OKD. A ti začnou důl utlumovat od 
roku 2014. Na stát by tím přešla sta-
rost o sociální programy, které by 
mírnily dopady uzavření dolu,“ 
uvedl.

„Preferuji variantu s řešením, kte-
ré by udrželo co nejdéle co nejvíc 
pracovních míst,“ prohlásil Jiří Ci-
encala.  Obává se totiž velkého růs-
tu nezaměstnanosti v regionu, který 
by podle jeho zářijového katastrofic-
kého scénáře mohl zasáhnout až ně-
kolik desítek tisíc lidí. Ve hře jsou již 
jen tři varianty. Jedna znamená, že 
stát do Paskova nevloží přímo ani ko-
runu a nerentabilní důl skončí v roce 
2014, jak dříve oznámilo OKD.

Další dvě počítají s tím, že OKD 
bude důl na své náklady provozovat 
až do konce roku 2016 a stát pak za-
platí jeho technickou likvidaci a bude 
se podílet na vyplacení sociálních 
dávek pro propuštěné zaměstnance 
dolu.

Podle vládou schváleného memo-
randa by po ukončení těžby stát 
hned k 1. lednu 2017 důl odkoupil za 
jednu korunu. A to i přes zářijová pro-
hlášení premiéra v demisi Jiřího Rus-

noka, že to vláda učinit nehodlá. 
„Rozhodně nebudeme kupovat 
OKD ani důl Paskov, a to ani kdyby 
stál jen jednu korunu,“ tvrdil tehdy.

„Po roce 2016 stát připravuje kou-
pi dolu za jednu korunu, tzv. ve veřej-
ném zájmu. Pak by nastala teprve 
likvidace, tedy útlum toho dolu. To už 
by prostřednictvím nějaké firmy, na-
př. DIAMO, prováděl stát,“ přiblížil 
další plány pro Paskov Ciencala. 
Jak dodal, řešení bude úkolem již 
pro novou vládu.

Všechny varianty budou zname-
nat výdaje státu kolem miliardy ko-
run. Podle Ciencaly zatím nelze říci, 
kolik to bude přesně. V dokumentu, 
který předložil vládě, uvádí, že vari-
anty s podporou státu přijdou na 1,3 
miliardy.

V případě uzavření dolu již tento 
rok by stát musel vynaložit až miliar-
du korun na sociální dopady propuš-
tění zhruba 1500 lidí a na vytváření 
nových pracovních míst pro ně.

Ciencala také varuje, že poskyt-
nutí peněz pro útlum těžby v OKD 
může být problematické. Mohlo by 
být totiž považováno za „veřejnou 
podporu“, pro kterou jsou v EU sta-
novena jasná pravidla a musí s ní 
souhlasit Evropská komise, což mů-
že trvat půl roku i rok.

Návrh na řešení připraví pracovní 
skupina za účasti OKD, které ovšem 
musí jejím členům poskytnout 
všechny finanční a ekonomické úda-
je, aby bylo možné spočítat dopady 
jednotlivých variant. Ty pak budou 
prověřeny ještě nezávislými audito-
ry.

Podle Ciencaly se návrh řešení 
dá stihnout za tři měsíce. „To nejsou 
žádné zázraky, to jsou algoritmy, po-
stupy a výpočty, které jsou běžně 
známé, a pokud se použijí správná 
data, pak je termín reálný,“ uvedl.

Zdroj: Právo

Dlouhé fronty, tak vypadá situace na některých úřadech prá-
ce po celé České republice. Instituce přecházejí na staronový 
systém vyplácení dávek a komplikovanou situaci jim ztěžuje i 
nápor nezaměstnaných, kterým skončila smlouva posledním 
prosincem minulého roku.

Mluvčí generálního ředitelství Úřa-
du práce ČR Kateřina Beránková 
uvedla, že skutečně vážné problémy 
zatím nenastaly.

Úředníci museli se začátkem roku 
přestat používat pro zpracování a vý-
platu dávek systém firmy Fujitsu, kte-
rý byl pro část dávek zaveden v roce 
2012, kdy ministerstvo vedl Jaromír 
Drábek(TOP 09). Úřady práce se mu-
sely plně vrátit k OKsystemu, který 
zajišťoval tuto agendu do roku 2011 
a i v posledních dvou letech obstará-
val některé dávky. Kvůli přechodu na 
staronový systém je však potřeba 
převést data a nově zaškolit pracov-
níky, což může vést ke zpožděním 
výplaty dávek. "Regiony nehlásí žád-
né závažné potíže. Situace je po-
dobná stavu na konci minulého týd-
ne," uvedla mluvčí Beránková.

Několik desítek lidí stálo poměrně 
dlouhé fronty například na Úřadu prá-
ce v Kladně. Podobné fronty se tvoři-
ly také na Úřadu práce v Mladé Bole-
slavi.

Někteří lidé ale odcházeli s nepo-
řízenou, to byl případ jedné z pobo-
ček Úřadu práce v Brně. "Nefunguje 
systém, od lidí přijímáme podklady. 
Až bude systém v provozu, dávky 

jim zašleme," uvedla úřednice. Se 
žádostmi o sociální dávky byli lidé od-
kázáni na příští týden nebo pozdější 
dobu.

"Nezaplatím ošacení, nebude za-
placený nájem. Budeme mít dluhy 
na elektřině, na plynu. Z čeho mám 
živit děti? Jedině že by nám dali pení-
ze za to, že čekáme, ale oni nám nic 
nedají, oni na nás kašlou," rozčilova-
la se jedna z klientek.

V mimořádných případech mo-
hou lidé dostat peníze v hotovosti, 
potvrdila Marcela Ottová, vedoucí 
pobočky v České Lípě. "Pokud by se 
někdo dostal skutečně do problémů, 
jsme připraveni vypomoci hotovostí. 
Peníze máme připravené. Zatím jde 
ale jen o ojedinělé případy," řekla.

Úředníkům Úřadu práce v Ústí 
nad Labem se podařilo v pátek zajis-
tit výplatu příspěvku na péči. Asi čtyři 
desítky lidí čekaly ráno v českobu-
dějovickém úřadu práce.

S náporem žadatelů o práci se po-
týkal také úřad v Pardubicích. Úřad 
zatím čekal, zda budou přetažena 
data z programu používaného v loň-
ském roce do systému původního. 
Výplaty dávek zatím zpožděny neby-
ly.                                             (red)

Stavebnictví již několik let prochází krizí. V rámci hodnocené skupiny 81 

stavebních společností se tržby v letech 2010 až 2012 snížily o 18,5 % na 

143,3 miliard korun a zisk propadl o téměř 35 % na 3,6 miliard korun. V seg-

mentu 69 výrobců stavebních hmot se ve stejném období tržby zvýšily o 3 % 

na 54,1 miliardy korun, zatímco zisk klesl o 30 % na 3,1 miliardy korun. I v ro-

ce 2013 pokračoval nepříznivý vývoj. Celý segment sužuje ekonomická rece-

se, nedostatek státních i soukromých zakázek, utažené bankovní kohoutky, 

stejně jako pokles daňových příjmů obcí a krajů. Informace vyplývají z analy-

tické studie Stavebnictví, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Jak ukazují aktuální výsledky publikované Českým statistickým úřadem, 

stavební produkce za prvních šest měsíců roku 2013 klesala jedním z nej-

rychlejších temp od vzniku České republiky. Výkon stavebnictví se za první 

pololetí propadl až o 12,7 %, z čehož produkce pozemního stavitelství se sní-

žila o 12,4 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles sta-

vební produkce o 13,4 %. Tento pokles byl dán jednak dalším úbytkem sta-

vebních projektů od investorů a také pozdním startem stavební sezóny z dů-

vodu netradičně dlouhé zimy.                                                                   red

Loni v prosinci uplynulo 50 let od 
zavedení systému školních jídelen v 
tehdejším Československu. Propra-
covaným systémem školního stra-
vování může být Česká republika 
pro mnohé vyspělé země, které služ-
bu školního stravování rodičům a 
školou povinným dětem nenabízí 
buď vůbec, případně nabízí pouze v 
některých regionech, vzorem.

Například v Itálii či Holandsku se 

žáci stravují většinou doma, systém 
školních jídelen nahrazují bufety. V 
Rakousku a Německu má vlastní jí-
delny pouze kolem 20 % škol, ve vět-
šině vyspělých zemí jako jsou Velká 
Británie, Norsko, USA, Španělsko, 
Portugalsko a státy Beneluxu celo-
státní systém školního stravování 
chybí. Velice podobný systém škol-
ních jídelen jako má Česká republi-
ka, má například Francie. Tamní mi-
nisterstvo vzdělávání vydává meto-
diku složení jídel, cenové relace a po-
sílá peníze na mzdy. Provoz finan-
cují místní úřady. Školní stravování 
tam nabízí kolem 80 % škol.

Téměř nejpropracovanější sys-
tém stravování mají ve finských a 
švédských školách, kde mají žáci 
stravu zdarma. Školního stravování 
se účastní na 90 % žáků základních 
škol.

V České republice se v loňském 
roce ve školních jídelnách stravova-
lo přes jeden a půl milionu žáků a stu-
dentů. Rodiče financují pouze potra-
viny, peníze na mzdy posílá MŠMT, 
provoz školních jídelen hradí jejich 
zřizovatel.                                   red



Stalo se ještě do konce minulého roku...

Kde je vlastně hranice chudoby?

Kupní síla domácností v ČR klesá

Čas plyne dál,
úkoly zůstávají

Závěrečná beseda KPHMO
Mikuláš mezi seniory z Ráje

„Náš, náš Mikuláš…“, ale i jiné písničky či básničky oslavující nejen, ale 
především příchod svatého Mikuláše si mnozí ještě pamatujeme z mnoha ná-
pěvů i z mládí. A právě Mikuláš i s čertíkem přišli toho mnohými očekávaného 
prosincového dne, v pátek, a bylo třináctého, i mezi členy Městského klubu 
seniorů v dolní části ulice V Aleji Karviné - Ráje.  A jako vždy na kterékoliv zá-
bavě, motivované čímkoliv, se i toho odpoledne více jak osmdesátka spoko-
jených seniorů bavila velmi dobře. Hrálo jim k tomu u nich již osvědčené Duo-
Antico Ericha a Lenky. Takže na tamním malém „parketu“ bylo občas doslova 
přeplněno. 

Dobře sehraná dvojka Mikuláše s čertíkem každého účastníka této zába-
vy obdarovala svoji malou podobiznou, čokoládovou figurkou.  Moc hezké 
bylo, když snad každý touto dvojici obdarovaný, a bylo, jak už to i v karvin-
ských klubech seniorů bývá, i mnoho bývalých, pracovníků OKD, mužů i žen, 
zazpíval nějakou písničku či přednesl básničku, při čemž si ráječtí senioři za-
vzpomínali i na svá mladá léta. S Mikulášem i čertíkem se tu setkal taky vnou-
ček kamaráda Otíka a jeho paní, pro kterého měl Mikuláš i s čertíkem svůj dá-
rek. Jako vždy si pochutnali na chutném občerstvení, bylo i něco na jeho 
spláchnutí, štěstěna přála mnohým i v losování při věcných cenách, takže to-
to páteční odpoledne uběhlo natolik, že se přítomným nechtělo ani domů.      
I mezi seniory se opět potvrdilo, že třináctka a navíc v pátek, nemusí vždy, jak 
se často říká, být nešťastným dnem. Ráječtí senioři o tom vědí svoje.

                                                              Text: J. Břoza, foto P. Humenjuk

p Setkání seniorů z Karviné ovládla pravá mikulášské atmosféra...

Letošní poslední beseda Klubu přátel Hornického muzea    
v Ostravě /dále Klub/ se uskutečnila 9.12.2013 tradičně v lout-
kovém sále KD P.Bezruče v Havířově. K potěšení organizátorů 
se na akci sešlo na sedmdesát účastníků. Program byl před-
znamenán termínem jednání.

V úvodu promluvil předseda 

KPHMO Ing. Petr Rojíček a sezná-

mil členy Klubu a hosty s posledními 

akcemi naší činnosti: „Seminář o hor-

nických památkách“ konaný v areálu 

VŠB Ostrava a tradiční Barborka v 

kompresorovně Landek Parku. Po-

děkoval členům pobočky za jejich 

úspěšnou činnost, zejména realizaci 

stálé expozice “Historie psaná 

uhlím” ve Společenském domě Re-

neta. Vyzval přítomné k návštěvě 

Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, 

kde se rozvinula plnohodnotná čin-

nost v bývalém průmyslovém areá-

lu.

Předseda pobočky provedl shrnu-

tí činnosti za letošní rok a statistické 

údaje charakterizující naši činnost. 

Ve stručnosti: 

Pobočka má v současné době 

106 členů, v průběhu roku zemřeli 4 

členové a pro nezájem o další čin-

nost zrušíme členství 4 lidem. Bese-

dy Klubu navštívilo v průběhu roku 

více než 650 spokojených návštěv-

níků. Zúčastnili jsme se svými zá-

stupci na Celoevropském setkání 

hornických spolků v Košicích a re-

publikovém setkání v Kladně, kde na-

še město obdrželo Českého Permo-

na za otevření stále expozice o his-

torii hornictví a města. Předseda shr-

nul probíhající spolupráce s polský-

mi partnery v Jastrzebiu, kteří se zú-

častnili naší Barborky a my za nimi 

jedeme 12.prosince na jejich 

Spotkanie Starych Strzech. Minutou 

ticha jsme vzpomněli na zemřelé čle-

ny naší pobočky a následovalo bla-

hopřání prosincovým jubilantům. 

Hlavním bodem besedy bylo pro-

mítnutí Video zpravodaje Klubu o čin-

nosti v roce 2012. Účastníci shlédli 

záznamy o přípravě a slavnostním 

otevření stálé expozice, Dni horníků 

v Petřvaldě a záznam ze slavnostní-

ho otevření haly Gong z přestavěné-

ho plynojemu v oblasti Dolní Vítkovi-

ce. Přes počáteční technické problé-

my vše proběhlo podle programu a 

členové obdrželi hornický kalendář 

na rok 2014 a Hornický zpravodaj 

KPHM. Další materiály budou pře-

dány na lednové besedě.

V následné diskusi padla témata 

o aktivitách ve stálé expozici, kde 

probíhají filmové produkce, zatím s 

malou účastí. Námětem pro členy 

Klubu je právě účast na této akci, kte-

rá se koná vždy před naší besedou a 

jsou tam k dispozici DVD s hornický-

mi tématy. Účastníci byli vyzváni k 

zapojení do naší činnosti zejména v 

přípravě Setkání hornických spolků 

v Havířově v roce 2015 a ve snaze o 

získání sponzorů naší činnosti při 

současné nelehké situaci v našem 

regionu a stavem ve společnosti 

OKD.

Předseda popřál všem zúčastně-

ným hodně pohody do následujícího 

roku a zvlášť poděkoval těm, kteří le-

tos aktivně přiložili ruku k dílu. Disku-

se pak tradičně pokračovala v přileh-

lé kavárně nad pivečkem.           -jn-

p Členové KPHMO si pozorně vyslechli všechny informace k činnosti Klubu...
zdař bůh    3

p Pohled do sálu plného dětí při 
předvánoční Mikulášské besídce dětí    
z Paskova...

Mikulášská besídka dětí z Paskova
V sobotu 14. prosince 2013 se v Lidovém domě v Místku konala pro děti na-

šich zaměstnanců dvě divadelní představení. V příběhu o Mikuláši s čerty 
účinkoval tradičně soubor pod vedením pana Kačora, s kterým naše organi-
zace spolupracuje již dlouhé roky, a účinkující opět přesvědčili, že umí. Bohu-
žel, stále klesající počty zaměstnanců se projevily i na počtu dětí na besídce. 
Dopolední představení zhlédlo 124 a odpolední 90 dětí ve věku od tří do tři-
nácti let. Dětem se představení líbilo a i dárky, které si odnášely domů, při-
spěly k jejich spokojenosti. A za to patří všem účinkujícím i pořadatelům vřelé 
poděkování.                                                                                            -JL-

Za člověka ohroženého chudobou se v Česku může počítat 
ten, jehož příjmy nepřesahují 116 196 korun čistého ročně, te-
dy 9683 korun měsíčně. V Česku se to týká asi 872 tisíc osob, 
což je 8,5 procenta všech osob bydlících v bytech. Počet osob 
ohrožených chudobou ale v Česku trvale klesá.

V roce 2012 představoval hranici chu-

doby roční příjem 114 953 korun a pobí-

ralo ho 9,6 procenta obyvatel.

Vyplývá to z předběžných výsledků še-

tření Českého statistického úřadu (ČSÚ) 

nazvaného Životní podmínky 2013.

Mezi lidi ohrožené chudobou se podle 

statistiků počítají ti, jejichž příjem je nižší 

než stanovená hranice chudoby. Ta se 

nejčastěji stanovuje jako 60 % mediánu 

příjmu domácností, což  pro rok 2013 

znamenalo právě 116 196 Kč.

Příjmy domácností se zvýšily všem 

skupinám s výjimkou domácností za-

městnanců s vyšším vzděláním a do-

mácností nezaměstnaných. 

Podobně rostly i průměrné čisté roční 

příjmy členů domácností nepracujících 

důchodců, které v tomto roce činily 138,2 

tis. Kč. Čistý roční příjem domácností za-

městnanců s vyšším vzděláním loni dosá-

hl 176,3 tis. Kč (v roce 2011 činil 176,5 tis. 

Kč). Významně jim přitom pomohly změ-

ny ve slevách na dani. Bez nich by čisté 

příjmy zaznamenaly podobný propad, ja-

ký se odrazil na příjmech hrubých, které 

klesly z 219,6 na 218,2 tis. Kč.

Problém českých domácností spočívá 

v tom, že nominálně sice jejich příjmy ros-

tou, ale reálně poklesly. Výše inflacebyla 

loni vyšší než tempo růstu příjmů.  

Zdroj: Právo

Průměrná domácnost v Česku měla v prvním pololetí mě-
síčně k dispozici 28 143 korun čistého. Je to o 52 korun méně 
než před rokem. Reálně si pak kvůli inflaci pohoršila o 530 ko-
run. Na jednoho člena domácnosti připadlo 12 479 korun, a 
kupní síla se tak snížila o 219 korun.

Vyplývá to z analýzy příjmů a výda-

jů za první pololetí, kterou dostala 

vláda. Podle materiálu si lidé méně 

půjčovali a více spořili. Zprávu vy-

pracovalo ministerstvo práce a soci-

álních věcí.

Kupní síla domácností dál klesa-

la. Snižuje se už od roku 2010. Za 

nízkou poptávkou je nezaměstna-

nost a reálný pokles mezd. Průměr-

ná hrubá mzda letos v prvních šesti 

měsících dosáhla 24 503 korun. By-

la tak o stokorunu vyšší než v loň-

ském prvním pololetí. Reálně se ale 

snížila o 1,3 procenta.

V podnikatelské sféře průměrná 

mzda činila 24 560 korun. Nominál-

ně se zvedla o 0,3 procenta, reálně 

se ale o 1,4 procenta snížila. V ne-

podnikatelském sektoru plat činil   

24 253 korun. Nominálně byl proti 

prvnímu loňskému pololetí vyšší o 

procento, reálně nižší o 0,7 procen-

ta. Ve druhém čtvrtletí průměrná 

mzda v zemi vzrostla na 24 953 ko-

run. Byla tak o 1,2 procenta vyšší 

než v loňském druhém čtvrtletí a reál-

ně nižší o 0,3 procenta. Medián 

mezd dosáhl 20 944 korun. Nomi-

nálně vzrostl o 1,3 procenta, reálně 

klesl o 0,2 procenta.

Nejvyšší průměrná mzda byla v 

Praze, kde činila 32 345 korun. Nej-

nižší byla v Karlovarském kraji, a to 

20 850 korun. Muž si v Česku prů-

měrně vydělá 28 520 korun, žena 22 

392 korun.

Důchodci mají méně

Lidé měli víc peněz z dávek. Po-

kles byl jen u důchodů. Průměrná 

penze se zvedla o 1,8 procenta, a do-

sáhla tak 10 948 korun. Reálně ale 

mají důchodci v peněžence o 0,5 pro-

centa méně.

Ceny meziročně průměrně 

vzrostly o 1,7 procenta. Mohl za to 

ze tří čtvrtin lednový posun sazeb 

DPH. Vliv pak měly i změny cen elek-

třiny, plynu, tepla a vody, potravin a 

pohonných hmot. Inflaci utlumila níz-

ká spotřeba. Větší dopad mělo zvý-

šení DPH a s ním spojené zdražení 

potravin na důchodce, jimž se život-

ní náklady zvedly o 2,3 procenta.

Lidé si také méně půjčovali. Přes-

to mají od bank 1,15 biliónu korun. 

Hlavní jsou hypotéky na bydlení. Do-

mácnosti začaly více spořit. Úspory 

se v červnu meziročně zvýšily o 2,7 

procenta na 1,79 biliónu korun. ČTK

V sídle Klubu hornických důchodců 
Dolu František /KHD/ v hornosušském 
Domečku se 17. prosince konala schůze 
Koordinačního výboru důchodců OKD 
/KVD/. Předseda KVD K.Bajtek uvítal 
účastníky setkání a poznamenal, že tato 
akce je slavnostním vyhodnocením čin-
nosti klubu v roce 2013. „Uplynulý rok mů-
žeme hodnotit celkem kladně,“ řekl před-
seda a stručně zhodnotil všechny akce, 
které v daném období proběhly. Velikou 
zásluhu na činnosti klubu mají podpora 
Nadace OKD a Sdružení hornických od-
borů. Společným úkolem všech zúčast-
něných zůstává přání, aby tato spoluprá-
ce pokračovala i v budoucích letech. 

Přínosem pro klub je členství nových 
členů E.Biegoně, A.Trefného a Z.Václa-
víka, kteří uplatňují ve své činnosti boha-
té životní zkušenosti. I ostatní členové 
KVD si vedou úspěšně i přes občasné 
zdravotní problémy. Je veřejným tajem-
stvím, že SHO bude muset v budoucnos-
ti změnit své sídlo v budově pobočky Úřa-
du práce ČR v Havířově, což by mělo vliv 
i na KVD – klub by se neměl kde scházet. 
Proto se iniciativy chopil člen KVD A.Čej-
ka, který zajistil možnost do budoucna 
uzavřít smlouvu s Magistrátem města Ha-
vířova na pronájem klubové místnosti v 
Centru volnočasových aktivit na Horymí-
rově ulici v Havířově. 

V následné diskusi přednesli své pří-
spěvky M.Kočenda, M.Machálek,         
Ing.J.Vilím a Ing.Weiser. Celá schůze 
pak byla v duchu blížících se Vánoc ukon-
čena přáním hezkého prožití svátků a 
všeho dobrého v novém roce 2014.    -jn-
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Při nedostatku draslíku v půdě mají
rostliny, zejména košťáloviny, povadlý
vzhled, špatně probíhá fotosyntéza,
zelenina ... (tajenka). Rostliny jsou více
napadány mšicemi. Za vegetace
odstraňujeme nedostatek draslíku
síranem draselným. Draselné hnojení je
důležité zvláště v mokrém roce.
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Víte na co je nám bismut?
Chemický prvek bismut je růžový, lesk-

lý, velmi křehký kov, který se dá snadno 
rozetřít na prášek. Krystalizuje v trigonál-
ní krystalografické soustavě. Zahřátý na 
vzduchu na teplotu nad 500°C hoří mod-
rým plamenem za vývoje žlutého dýmu 
oxidu Bi2O3.

Za normální teploty je bismut stálý, za 
vyšších teplot ochotně reaguje s chlo-
rem, bromem, jodem, sírou, selenem a 
tellurem. Ze všech známých kovů má bis-
mut, společně s manganem nejnižší hod-
notu tepelné vodivosti. Bismut je radioak-
tivní prvek, který tvoří celkem 14 izotopů 
s velmi dlouhým poločasem rozpadu.

Výskyt bismutu v přírodě
Bismut je lidstvu znám od středověku, 

jeho izolaci jako elementárního kovu pro-
vedl až v roce 1753 francouzský chemik 
Claude Francois Geoffroy.

Průměrný obsah bismutu v zemské 
kůře činí 0,2 ppm. V přírodě se bismut vy-
skytuje ryzí a v řadě sirných a kyslíkatých 
minerálů, jako příměs v rudách niklu, ko-
baltu, stříbra a cínu.

Mezi minerály s obsahem bismutu pat-
ří např. aikinit PbCuBiS3, aleksit PbBi2-
Te2S2, baksanit Bi6(Te2S3), dreyerit Bi-
VO4,emplektit CuBiS2, mayingit IrBiTe, 
zavarickit BiOF, changchengit IrBiS, ga-
nanit BiF3, froodit PdBi2, bismoklit Bi-
OCl,maldonit Au2Bi a přibližně 200 dal-
ších nerostů.

Nejdůležitějším užitkovým nerostem 
bismutu je bismutin Bi2S3. Nejvyšší ob-
sah bismutu (92.89 % Bi) ze všech ne-
rostů má bismit Bi2O3.

Nejdůležitější naleziště nerostů bis-
mutu jsou v Číně, Peru, Bolívii, Mexiku, 
Japonsku a Kanadě. Celosvětová roční 
těžba rud bismutu dosáhla v roce 2012 
hodnoty 7,4 kt. Odhad těžitelných zásob 
minerálů bismutu se pohybuje okolo   
320 kt. V Evropě se rudy bismutu těží v 
množství 45 t ročně pouze v Bulharsku a 
Rumunsku.

Praktické využití
Kovový bismut se používá jako čás-

tečná náhrada jedovatého olova ve stře-
livu, k přípravě řady slitin s nízkým bo-
dem tání (60 - 95°C) a k výrobě ložisko-
vých kompozic.

Mezi nejpoužívanější slitiny bismutu 
patří Woodův kov (Bi, Pb, Sn, Cd), Ro-
seův kov (Bi, Pb, Sn) a Lipowitzova sliti-
na (Bi, Pb, Sn, Cd). Ve slitině s indiem se 
bismut používá k přípravě zubních plom-
b. Slitina bismutu s olovem se používá k 
chlazení jaderných reaktorů, slitina 
bismanol (Bi + Mn) se využívá k výrobě 
silných permanentních magnetů. Kovový 
bismut se používá jako katalyzátor k výro-
bě akrylových vláken. Triboritan bismuti-
tý BiB3O6 se používá ke konstrukci diod 
m o d e r n í c h  v ý k o n n ý c h  l a s e r ů .             
Zdroj: prvky.com

Podomní prodej a předváděcí akce

Vyšel Hornický zpravodaj KPHM

KIA Soul ve Frankfurtu 2013

Aktuální témata pro tuto dobu...

Nová generace Soulu jde v designových šlépějích předchůdce. Po-

může jí to v boji o evropské zákazníky?

Kia představila ve Frankfurtu nad Mohanem druhou generaci crossoveru 

Soul. Zatímco předchůdci se v Evropě příliš nedařilo, ve Spojených státech 

byl doslova hitem, jihokorejská automobilka tu nestačila Souly prodávat.

Korejská značka šla vstříc americkým zákazníkům, rozhodla se nijak neex-

perimentovat a koncepci Soulu zachovala. Automobil se tak nadále pyšní kra-

bicovitou karoserií s vyšší stavbou, kterou si nelze splést s jiným vozem.

Evropany by však nový Soul mohl nalákat také, a to díky modernějším de-

tailům. Ty se totiž inspirovaly loňským vysportovaným konceptem Track'ster, 

díky nimž nový Soul vypadá o poznání moderněji a drsněji. Automobilu to 

zvlášť sekne v paketu Styling, jehož součástí jsou černé prvky karoserie jako 

střecha, část předního nárazníku nebo podběhy kol.

Motiv kola se objevuje jak zvenku karoserie, tak uvnitř, a to například na re-

produktorech v rozích palubní desky. Volant s velkými boulemi na palce i řadi-

cí páka ve tvaru míčku hezky padnou do roky, za tohle má Soul velké plus.

Kabina je díky vyšší stavbě karoserie dostatečně vysoká, stěžovat si nebu-

dou ani pasažéři na zadních sedadlech. Ti si navíc mohou hovět v příplatko-

vých vyhřívaných sedačkách, což v tomto segmentu není tak běžná věc.

Individualizace vzhledu je zákazníky v současnosti žádaná, nabídne ji tak 

i nový Soul, který má na co navazovat, širokou nabídku designových prvků 

nabízela již první generace. Novinka bude například nabízena v 11 barvách 

karoserie, střechu vozu bude možné lakovat černou, bílou, nebo červenou. 

Pod kapotou najdeme dva motory o objemu 1,6 litru, buď přímovstřikový 

benzinový čtyřválec GDI, nebo turbodiesel CRDi. Oba agregáty pocházejí z 

první generace a jsou spraženy se šestistupňovými převodovkami, ať už pří-

mo řazenou, či samočinnou. Klesla u nich normovaná spotřeba.

Zdroj: auto.cz

Nový občanský zákoník 
zpřísní prodej mimo ob-
chodní prostory, který se do-
týká zejména podomního 
prodeje, předváděcích akcí 
a tzv. šmejdů. Usnadní pře-
devším přepravu zboží zpět 
k prodejcům a poskytne      
o něco více času na odstou-
pení.

Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník, který je 
účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mno-
ho oblastí našeho života, spotřebi-
telská práva nevyjímaje. 

Abyste se snáze zorientovali v no-
vé problematice, připravili jsme pro 
vás seriál článků, které vám pomo-
hou poznat vaše práva a účinně je 
uplatňovat.

Můžete si vybrat téma, které vás 
zajímá:

1. NOZ - Nový občanský zákoník 
2. Co je a není věc? 
3. Informační povinnost 
4. Jak uzavřít smlouvu 
5. Záruka a její uplatnění 

6. Reklamace zboží 
7. Obchodní podmínky podle no-

vého občanského zákoníku 
8. Nákup na internetu podle NOZ 
9. Sankce - těšte se na úroky z úro-

ků a skryté smluvní pokuty 
10. Podomní prodej a předváděcí 

akce 
Když nemáte dost času
Nákup mimo obchodní prostory je 

podobný nákupu na internetu – neu-
možňuje pořádně si prohlédnout ku-
povanou věc, a co je hlavní, spotře-
bitel většinou předem nečeká, že k 
nabídce dojde. Nemůže tedy s před-
stihem porovnat podobné nabídky a 
často podléhá připravenému psy-
chologickému nátlaku. Prodej mimo 
obchodní prostory upraven ve stej-
ném oddíle jako prodej na dálku (nej-
častěji jde o nákup na internetu, kte-
rému jsme se věnovali v minulém 
článku). Oba typy prodeje se liší jen 
v detailech, a stejná je čtrnáctidenní 
lhůta pro odstoupení od smlouvy a 
způsob jejího počítání, shodné jsou i 
podmínky vrácení peněz podnikate-
lem.

Co je vlastně podomní prodej
Prodej mimo obchodní prostory 

zákon přímo nedefinuje, což je ško-
da. Podrobně totiž popisuje spoustu 
jiných, pro spotřebitele méně prak-
tických věcí. Výklad se ale nezmění, 
úprava zahrne zejména podomní a 
pouliční prodej. Nechvalně známé 
prodejní zájezdy starý zákoník logic-
ky podřazoval pod prodej mimo pro-
dejní prostory, ale nijak zvlášť je ne-
řešil. Naproti tomu nový zákoník vý-
slovně uvádí, že prodej mimo ob-
chodní prostory se týká i zájezdů, 
které jsou organizovány za účelem 
prodeje a propagace výrobků. Záko-
ník si zde však poněkud odporuje, 
protože slovo zájezd používá více-
krát a pokaždé v jiném smyslu, dou-
fejme tedy, že to nebude působit 
zmatky. Dopad ustanovení o poulič-
ním prodeji se rozšiřuje i na situace, 
kdy podnikatel láká zákazníky na ve-
řejnosti, například příslibem výhry v 

anketě, aby na ně poté ve své provo-
zovně působil podobně jako na před-
váděcí akci. Pokud zákazník uzavře 
smlouvu bezprostředně po takovém 
pozvání do prodejny, má na odstou-
pení od smlouvy 14 dní; to ovšem ne-
platí, pokud smlouvu nepodepíše 
ihned, ale například až při další ná-
vštěvě, kdy bude mít dostatek času 
na rozmyšlenou a na získání infor-
mací – pak už je situace posuzována 
jako standardní prodej v obchodě, a 
tedy bez možnosti odstoupení.
Informujte mě, prosím!

Nový občanský zákoník požadu-
je, aby spotřebitelé vždy dostali do-
statek relevantních informací ještě 
před uzavřením smlouvy. Které in-
formace to jsou, jsme popsali v člán-
ku o informační povinnosti. U před-
váděček ještě navíc platí, že infor-
mace musí být písemné, tedy na pa-
píře. Jiná textová forma (třeba na 
CD či jiném datovém nosiči) je pří-
pustná pouze v případě, že s tím spo-
třebitel výslovně sám souhlasí. Po-
kud by se stalo, že podnikatel nasli-
buje hory doly a do smlouvy by pak 
dal něco jiného, bude vždy platit to, 
co je pro spotřebitele příznivější.

Ať si pro zboží přijedou
Velká novinka, která ulehčí život 

zejména napáleným seniorům, se 
nachází v § 1835. Ten totiž určuje, že 
pokud podnikatel zboží doveze spo-
třebiteli domů a povaha zboží neu-
možňuje odeslat je odeslat obvyklou 
poštovní cestou, spotřebitel nemusí 
po odstoupení od smlouvy na své ná-
klady nic vracet, ale může počkat, až 
si podnikatel zboží sám zboží vy-
zvedne a dopravu zaplatí. Týkat se 
to bude zejména velkých a křehkých 
výrobků, ale půjde také o situace, 
kdy je spotřebitelům naložena hro-
mada zbytečností právě s úmyslem 
odradit je od cesty na poštu či objed-
nání kurýra. V ostatních případech 
platí stejné podmínky jako pro nákup 
v e-shopu, zboží je tedy nutné vrátit 
nejpozději do 14 dnů po odstoupení 
od smlouvy. Zdroj: Dtest

Hornický zpravodaj Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě /KPHM/ za 

IV.4tvrtletí 2013 působí na prvních stránkách pietně, když na třetí stránce 

Mgr.R.Broskievič sděluje, že 14.září se kolegové rozloučili s kamarádem s 

velkým srdcem a obětavým členem KPHM A.Konečným, který zemřel ve vě-

ku 78 let. Hned následující článek Ing.J.Kimera je nekrologem a vzpomínkou 

na Ing.P.Mojžíška. Ing.J.Klát a Ing.I.Staš v dalším článku oznamují, že ve vě-

ku 91 let zemřel Ing.J.Zapletal. Prof.Ing.J.Grygárek věnuje svůj článek jako 

vzpomínku na Ing.T.Kouřila. Všem čtyřem zemřelým kamarádům budou jistě 

členové KPHM věnovat tichou zvzpomínku. Jak jsme letos oslavili svátek  

sv.Prokopa, je obsahem článku J.Břozy. Dvojice autorů K.Bodin a ing.J.Vilím 

informuje, jak fučíkovci oslavili Den horníků. K.Slíva nazval svůj příspěvek 

„Jihlavské havíření 2013“. Rozsáhlý je v tomto čísle materiál nazvaný „Výpis 

ze záznamu z 8.společnéhop zasedání hornických neziskových a dalších or-

ganizací“. První poprázdninové zasedání členů ostravské pobočky KPHM 

popisuje jeho obsah a část časopisu je věnována rubrice blahopřání všem, 

kteří slaví narozeniny ve IV.čtvrtletí. Poutavá je 5.část vyprávění Ing.D.Pa-

velka „Ze života horního inženýra“. Nedílnou součástí tohoto čísla jsou i Sta-

novy a Organizační řád KPHM. Závěrečnou část časopisu pak tvoří výborně 

napsaná poznámka ředitele divadla Semafor J.Suchého „Stáří versus mlá-

dí“.                                                                                                           -jn-


