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 Horníci v Ostravě demonstrovali
za zachování pracovních míst
a slušnou mzdu
 Kdo může za stávající krizi v OKD?
 Pro soukromé soláry stát miliardy
má, na záchranu dolů nedá ani
korunu!
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Předseda OS PHGN Jan Sábel říká:

Bakala vydělal v OKD
desítky miliard,
ať nyní horníkům pomůže
Odborový svaz PHGN se nachází v nelehké situaci. Stát a zejména bývalá vláda se stavěli ke svému nerostnému bohatství, konkrétně k uhlí
a k energetice velice macešsky. Těžební společnost OKD a její zaměstnance dostali do problémů, které chce vedení řešit uzavřením Dolu Paskov a propuštěním horníků. Kromě Paskova a uhelné společnosti CCG
Most může podobná situace kvůli postoji státu k uhlí nastat i na Sokolovské uhelné. Hornické odbory vyjednávají na všech stranách pomoc
postiženým regionům a horníkům. HGN o tom rozmlouval s předsedou
Odborového svazu PHGN Bc. Janem Sábelem.
Mají odbory nějakou šanci vyjednat
horníkům pomoc, a když ano, jakým
způsobem?
Nejdříve bych chtěl poděkovat prezidentovi Zemanovi a premiérovi Rusnokovi, že se osobně začali touto situací zabývat. Vedení OKD však udělalo velkou
chybu, když přes rok blokuje vyjednávání
nové kolektivní smlouvy. Naposledy přišli
manažeři s nehorázným požadavkem,
aby odbory OKD souhlasily se snížením
mezd horníků o neuvěřitelných 20 procent. A jako by to nestačilo, majitelé OKD
rozhodli, že uzavřou Důl Paskov a propustí většinu z 2500 horníků. Zadlužení
dolů, které nezpůsobili horníci, chtějí majitelé řešit na jejich úkor.
V souvislosti s plánovaným uzavřením Dolu Paskov se skloňuje hlavně
jméno Zdeňka Bakaly.
Pan Bakala vydělal na Ostravsku desítky miliard korun, zhruba 38 miliard korun, které přes dividendy a uvedení akcií
na burzu prokazatelně vydělal na firmách
spojených s OKD. Dokud společnost
OKD dosahovala každoročně miliardových zisků, majitelé ani management nehlásali, že Důl Paskov je ztrátový a je tře-

ba ho zavřít. Sotva se však OKD dostalo
do finančních problémů, je zle. Je zřejmé,
že Bakala, jako spolumajitel, nese svůj
podíl viny za hrozící ztráty zaměstnání
a také za to, že přispěl ke špatné situaci
firmy zaměstnávající 13 000 lidí. OKD se
za pololetí potýká se ztrátou 10 miliard
korun a zdaleka za to nemůže jen pokles

V čele protestního průvodu Ostravou šli představitelé hornických
odborů, organizátoři demonstrace
(zleva) předsedové SHO OKD Jaromír Pytlík, OS
PHGN Jan Sábel,
odborů na Dole
Paskov Rostislav
Palička a nestor
všech
odborových demonstrací
Jiří Parma v hornické uniformě.
Foto: Petr Kolev

cen uhlí, ale i přílišné odčerpání dřívějších zisků, přehnané zadlužení firmy
a nákup předražených strojů.
Odbory tvrdí, že by nyní Bakala měl
firmě a hlavně horníkům, kteří mu narubali zisky v řádu desítek miliard korun, osobně pomoci.
Pro Bakalu nemůže být problém podpořit ze svých zisků provoz Paskova minimálně do roku 2016 a umožnit tak zaměstnancům, aby si dali do pořádku
osobní záležitosti řešili hypotéky a úvěry.
Odborům by to umožnilo řešit s vládou
personální a sociální otázky horníků.
Souběžně s tím by regionální krizová komise pod vedením hejtmana Nováka moPOKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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hla připravit Úřad práce k přijetí propuštěných zaměstnanců, zorganizovat rekvalifikace lidí, najít jim novou práci,
umožnit vstup nových investorů do Moravskoslezského kraje. V počínání pana
Bakaly a vlastníků z NWR spatřuji velké
sobectví, když zisky z OKD tvrdě kapitalizuje, ale dluhy a ztráty socializuje.
Jak tedy dál?
Požadujeme komplexní audit privatizačního projektu OKD z roku 2004. Je
třeba provést důkladný rozbor převodu
bytů z OKD do účelově založené firmy
RPG byty. Není známo, jakým způsobem se byty horníků ocitly ve vlastnictví
pana Bakaly. Myslíme si, že by se měly
vrátit zpět do vlastnictví OKD a odprodat
současným nájemcům. Místo toho pan
Bakala firmu RPG byty zatížil několikamiliardovým úvěrem, za který ručí právě
zmíněnými byty. Je třeba odsoudit počínání firmy RPG byty, která nehorázným způsobem navyšuje lidem nájmy.
Prázdné byty obsazuje novými nájemníky a z domů tak dělá jakési ubytovny
a možná za to dostává podporu od
státu.
Chtěl bych poděkovat panu prezidentovi Zemanovi za návrh vrátit byty OKD
a ze zisku za nájemné financovat ztráty
Dolu Paskov. Náš návrh je trochu odlišný. Podle nás by se byty měly hned začít
prodávat stávajícím nájemcům a ze zisku by se mohl prodloužit útlum Dolu
Paskov.
Manažeři OKD tvrdí, že za ztrátami
OKD stojí hlavně pád cen energetického a koksovatelného uhlí na světových trzích.
Není pravdou, že ceny koksovatelného
uhlí klesly o polovinu. V letech 2006 až
2007 byla cena koksovatelného uhlí na
úrovni 78 až 90 eur za tunu, dnes je cena
daleko vyšší a za uvedené dva roky dosáhla společnost OKD zisk deset miliard
korun. V cenové politice bylo během tří let
spíše výjimkou, že se ceny koksovatelného uhlí zvedly, nikoliv že spadly dolů. Argumentace vedení OKD je naprosto klamavá.
Jakou pomoc by mohl poskytnout
stát?
Restrukturalizace ArcelorMittal Ostrava proběhla v několika etapách. Tisíce
hutníků dostávalo 24 – 38násobky mezd.
Restrukturalizace proběhla naprosto
v klidu, protože majitelé i stát předem
jednali s kováckými odbory a dosáhli určité vzájemné shody. Generální ředitel
OKD to řeší opačným způsobem, nejdříve vyhlásí do televizní kamery, že se
bude zavírat Důl Paskov, shodou okolností několik hodin po velké odborářské
demonstraci v Ostravě, a až následně

chce jednat s odbory a vládou. Uvedl
také jakési odstupné, které by měli horníci dostat. To odstupné ale není pro horníky v regionu, kde je 87 000 nezaměstnaných lidí, řešením. Pro ně je důležitější
stálé zaměstnání a pravidelný příjem, aby
uživili své rodiny. Pro nás je prioritní, aby
s financováním útlumu Dolu Paskov do
roku 2016 pomohli jeho vlastníci.
Jak se odborovému svazu daří vyjednat pomoc postiženým hornickým
regionům?
Vedeme řadu jednání s politiky, ministry i s premiérem a žádáme pro ohrožené
horníky možnost předčasných důchodů,
2. října budeme jednat v Moravskoslezském kraji s prezidentem Zemanem. Čekají nás předčasné parlamentní volby,
proto jsme oslovili politické strany jako
ČSSD, SPOZ, KDU-ČSL, KSČM a ANO.
Vynechali jsme pouze TOP09 a ODS.
První odpověděla KSČM, s kterou jsme
jednali o prioritách v hornictví. Slíbili nám
jednoznačnou podporu. Budeme oficiálně jednat i se sociální demokracií a předpokládáme, že naše priority podpoří. Ostatní strany se zatím neozvaly. Pokud dají
najevo, že je hornický svaz a horníci nezajímají, tak jim dáme najevo, že nás nezajímají jejich volební preference.
V Ostravě se uskutečnila 17. září
velká demonstrace za zachování pracovních míst a slušnou mzdu. Osobně
ji podpořili i členové rady odborového
svazu. Druhý den se pak uskutečnilo
jednání rady. O čem bylo?
Nejdříve chci vyjádřit poděkování
ostatním odborovým svazům, které nás
na demonstraci osobně podpořily. Byli
to například státní zaměstnanci, kováci,
chemici, dopraváci, DOSIA, zdravotníci,
učitelé a další. Velké uznání za perfektní organizaci zaslouží Sdružení hornických odborů OKD. Zdařilá akce ukázala, že horníci a odboráři drží při sobě.
Opět se projevila solidarita horníků,
když na demonstraci přijeli i zaměstnanci a odboráři ze Sokolovské uhelné
a CCG Most.
Na jednání rady odborového svazu
jsem informoval, že startuje druhé kolo
bipartijní dialogu Bi-Di 2. Na seminářích
budeme se zástupci zaměstnavatelů probírat, jak docílit, aby zaměstnanci vydrželi na svých pracovních místech co nejdéle. Budeme se bavit i o důchodovém
systému. Diskuse budou trvat minimálně
rok a poté na společné konferenci vyhodnotíme, na čem jsme se dohodli a s výsledky seznámíme na tripartitě i vládu.
Zároveň se připravuje obdobný projekt
v oblasti energetické koncepce a surovinové politiky státu. Doufáme, že po volbách budeme mít moudřejší a přístupnější vládu, se kterou o těchto záležitostech
budeme bez problémů efektivně jednat.
(kov)

OSTRAVA: Položení věnců k památníku obětí důlních neštěstí na lokalitách Staříč a Chlebovice bylo
v pátek 6. září jedinou oficiální připomínkou Dne Horníků 2013. Zábavný
program byl, stejně jako v karvinské
části revíru, zrušen. Vedení OKD
usoudilo, že krizová situace v důlní
společnosti nedává důvod, aby společnost vynaložila finanční prostředky
na zasloužené oslavy hornické práce.
MOST: Čtvrtý ročník grantového
programu „Chytré hlavy pro sever
2013/2014“ vyhlásila od 2. září společnost Vršanská uhelná. Středním,
vysokým a také základním školám
na Mostecku nabídla další šanci přihlásit své projekty na vylepšení podmínek výuky. O těch, které získají
podporu těžební společnosti, se
rozhodne také ve veřejném hlasování. Letošní ročník je poprvé plánován na školní, nikoli kalendářní rok.
„Během tříleté existence grantového

Z regionů
programu se podařilo pomoci řadě
vysokých a středních škol, mimo
jiné s vybudováním a vybavením
specializovaných učeben na přírodovědné předměty nebo na pořízení
moderních informačních a komunikačních technologií. Do zvýšení kvality vzdělávání byly doposud investovány více než 4 milióny korun,“
sdělil generální ředitel Vršanské
uhelné Vladimír Rouček.
KLADNO: V Kladně se sice již
uhlí netěží, ale přesto se toto hornické a hutnické město stalo ve
dnech 6. až 8. září hostitelem 17.
Setkání hornických a hutnických
měst ČR. Program probíhal na radnici, zámku a přilehlé zahradě,
v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
městském atletickém stadionu Sletiště a Hornickém skanzenu Mayrau. Stěžejním bodem programu
pak byl průvod z náměstí starosty
Pavla okolo Váňova kamene (objevitel černouhelné sloje) až na Sletiště,
kde se konalo velké defilé hornických a hutnických měst a 35 spolků
spojených s těmito profesemi. Světlo svaté Barbory si z Kladna odvezli
pořadatelé 18. ročníku – zástupci
Českého Krumlova.
MOST: Mostecký házenkářský
klub DHK Baník Most, jehož hráčky
si přezdívají Černí andělé, představil
nového hlavního partnera klubu
v nové sezoně. Stala se jím společnost Vršanská uhelná. Před prvním
domácím utkáním sezony 7. září
s Porubou převzaly házenkářky od
těžební společnosti šek na 2 milióny
korun. Na palubovce se představila
i figurína hráčky Martiny Weisenbilderové, kterou Vršanská uhelná začala současně podporovat v rámci
akce Kup si svou hráčku.
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Ptejme se: Kdo může
za stávající krizi a zadlužení OKD?
„Největším problémem Dolu Paskov je to, že vzhledem k náročným
geologickým podmínkám těží uhlí s nejvyššími náklady v rámci OKD.
Náklady na těžbu výrazně převyšují cenu, za niž je možné uhlí vzhledem
k současné situaci na trhu prodat.“
Tolik článek mluvčího těžební společnosti OKD Marka Síbrta ve firemním
Horníku z 5. září 2013.
Ano, třeba to tak i je. Ale proč? Proč to
tak je? Opravdu za to může jen celosvětový pokles cen uhlí? Je snad jasné, že
výkyv v cenách, který v roce 2008 přinesl NWR obrovské zisky, se opakovat nebude, a tudíž na něm nelze stavět celou
ekonomiku společnosti pro další období.
Není to spíše proto, že každé rozhodnutí špičkových manažerů, jejichž příjmy
se, mimochodem, pohybují v řádu stovek
milionů korun, bylo právě to, co tunu uhlí
zatížilo tak, až se to stalo neúnosné?
Nebyla to právě ta rozhodnutí, kterými se na naše pracoviště kupovala špičková světová technologie, samozřejmě
německá (nejdražší byla jistě jen náhodou), když srovnatelné stroje, odzkoušené a kvalitní, se vyrábějí ve vedlejší
vesnici a dodávají se za zlomkovou
cenu?
Nebyla to náhodou ta rozhodnutí, kterými se měnil fungující systém oprav, kdy
tyto činnosti v rámci šachty prováděli lidé
vyřazení z dolu za minimální plat s doplatkem od pojišťovny? Jistě musí být výhodnější platit Servisnímu centru, které si
běžně účtuje za směnu jednoho zaměstnance 2200 korun.
A nebyla to i ta rozhodnutí, kterými se
vytvářely nové technické funkce, kterých
na Dole Paskov vzniklo meziročně 36?
Někdo se může také zeptat, jak je

možné, že šachta po celou dobu své existence mohla fungovat (a netlačit společnost do ztráty), bez tak důležitých oborů
jako je logistika nebo OPRU? Jak jsme
mohli celou dobu žít bez softwaru za miliony, který sice úplně až tak nepoužijeme, ale je dobré ho mít?
O tom, jak s novým vlastníkem a firmou NWR přišla potřeba svorníkovat
v přípravách vše, co se vyrazilo, i to, co
nebylo nutné, o potřebě přechodu na
nové, hlavně dražší, typy výztuže ani nemluvě.
Kolik platíme za to, že nám v dole jedou stroje, že svítíme? Kolik platíme Dalkii za to, že nás zahřeje naším plynem?
Ne, takové kroky nemohli provádět
lidé, vrcholoví manažeři evropské firmy,
placeni zlatem, omylem. To musel být záměr. Záměr vysát z firmy vše, co je v ní
dobré. Vysát každou korunu. Firmu několikanásobně zadlužit a… A co dál? Co
bude dál?
Dnes je to Paskov. První vlaštovka.
Kdo bude další? V podnikání se tomu říká
špatný podnikatelský záměr. Ano, stát se
to může. A stává se to. Takže, po nás potopa. A DLUHY!
OKD je v krizi. V obrovské krizi. Pomůže nám jen krizový manažer. Určitě bude
z ciziny. Nejlépe z Německa. OKD ho hledá a nabízí až 400 000 korun měsíčně.
Snad ho najde…
Petr VAVROŠ, místopředseda
ZV OS PHGN Dolu Paskov

Prohlášení Regionální rady odborových svazů
Moravskoslezského kraje
Regionální rada děkuje organizátorům a účastníkům hornické demonstrace v Ostravě dne 17. 9. 2013 za výstižné formulování požadavků na zachování pracovních míst a slušné mzdy nejen v hornictví, hutnictví či strojírenství, ale i v resortech mimo těžký průmysl a ve službách. RROS MSK se
podrobně zabývala napjatou situací v regionu a vyzývá představitele státní
správy a zaměstnavatele, aby ji urychleně řešili ve vztahu k vážnosti problémů a reálné hrozbě sociálního výbuchu. Snaha o zajištění investorů, kteří by ve svých firmách mohli zaměstnat část současných 84 000 a budoucích tisíců nezaměstnaných, by mohla být torpédována právě nestabilitou
sociálního klimatu.
Moravskoslezský kraj stojí a padá s průmyslem, a pokud ten nebude z důvodu různých poplatků, odvodů, omezení a daní rozvíjen, bude klesat jeho
konkurenceschopnost a nezaměstnanost bude dále stoupat s dopadem na
návazné resorty a služby.
Bude to znamenat obrovské zatížení státu ve formě podpor v nezaměstnanosti a v dávkách hmotné nouze. Před mnohými občany regionu se rýsuje takřka bezvýchodná budoucnost, a pokud nebudou přijata účinná
opatření, lze očekávat mnohem ostřejší demonstrace, než byla ta hornická,
která snadno mohou přerůst v nekontrolovatelné akce lidí, kteří už nemají
co ztratit. Času moc není.
(V Karviné dne 19. 9. 2013)

Možné varianty
budoucnosti
Dolu Paskov
Představenstva společností New
World Resources a OKD potvrdila
svým rozhodnutím to, co bylo avizováno již v minulých týdnech. Tedy fakt,
že provozování Dolu Paskov není při
současné situaci na světových trzích
s uhlím ve střednědobém horizontu
udržitelné. Důl je vzhledem k mimořádně náročným geologickým podmínkám a vysokým nákladům na těžbu, které až o polovinu převyšují náklady v dalších dolech OKD, obtížně
konkurenceschopný.
Toto formální potvrzení je nezbytné pro
další jednání se státem a odbory. Pokud
všechny náklady útlumu ponese společnost OKD, dojde k ukončení těžby ke konci roku 2014. K tomuto datu bude na dole
pracovat i většina zaměstnanců. Několik
set lidí by však na dole působilo ještě
v první části roku 2015 a podíleli by se na
technické likvidaci dolu. Velká část vlastních zaměstnanců Dolu Paskov by našla
uplatnění v karvinských šachtách OKD,
což bude předmětem jednání s odbory.
Společnost OKD je zároveň připravena zpracovat projekt prodloužení životnosti Dolu Paskov o několik let, pokud se
stát bude chtít podílet na sociální těžbě
v tomto ztrátovém dolu. Vzhledem k pravidlům Evropské unie by bylo možné
útlum dolu tímto způsobem prodloužit až
do roku 2018.
Jednání se zástupci státu bere OKD
velmi vážně. Právě proto se firma dosud
soustředila na detailní právní i finanční
přípravu a monitoring možných variant
slučitelných s českou i evropskou legislativou. Tyto práce budou dokončeny během několika týdnů.
Společnost OKD nepožaduje, aby ji
stát zachraňoval nebo dával peníze majitelům. Je ale připravena diskutovat
o možnosti, aby státní pomoc mířila výlučně na prodloužení činnosti dolu. Ten
byl celkově ztrátový i v minulých 5 letech,
kdy byly ceny uhlí na dlouhodobém vrcholu), a bude vysoce ztrátový letos
i v dalších letech, protože není možné
podle situace na světových trzích čekat
výrazné zvýšení cen uhlí.
Rozhodnutí o Dolu Paskov je výrazným
milníkem v současné restrukturalizaci
OKD. Firma se musí přizpůsobit novým
podmínkám na trhu s uhlím, aby mohla
v moravskoslezském regionu dál působit,
dávat práci tisícům lidí a konkurovat těžařům z celého světa. Restrukturalizace prozatím probíhá úspěšně, zátěžové testy
ukázaly, že ostatní karvinské doly mohou
pokračovat v činnosti i při současné situaci na trzích s uhlím. A pokud se podaří dosáhnout snížení personálních nákladů,
které dnes tvoří polovinu všech nákladů,
bude OKD opět stabilizovanou firmou.
(Stanovisko OKD, a.s. k situaci na
Dole Paskov)
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J. Franta: Pro soukromé soláry stát miliardy má,
na záchranu dolů nedá ani korunu!
Rozbouřená situace v souvislosti se záměrem majitelů důlní společnosti OKD Ostrava uzavřít Důl Paskov a propustit
2500 kmenových zaměstnanců zvedla vlnu odborářské solidarity napříč republikou. To se projevilo
17. září na hornické demonstraci „Za zachování pracovních míst a slušné mzdy“, kterou uspořádalo Sdružení hornických odborů
OKD. Na Prokešově náměstí v Ostravě se shromáždilo 3000 naštvaných horníků
a odborářů. Byli mezi nimi i zástupci odborových svazů z různých odvětví, od
školáků až po dopraváky. Svoje kamarády přijeli podpořit autobusem i kolegové
ze Sdružení odborových organizací Czech Coal Group v Mostě. Předsedy odborového sdružení Jaromíra Franty jsme se zeptali, zda musel horníky z Mostu
hodně přemlouvat, aby se vydali na tak dalekou cestu.
Nikoho jsme přemlouvat nemuseli.
Loni jsme pořádali před úřadem vlády
v Praze podobnou demonstraci a kluci
z Ostravy také nezaváhali a přijeli nás
osobně podpořit. Mnozí lidé si dodnes
myslí, že to, co se děje na druhém konci
republiky, se jich bezprostředně netýká,
ale to je obrovský omyl. Kromě toho, že
pracujeme ve stejném oboru a děláme
často stejnou nebo podobnou práci, se
na Ostravsku potýkají s podobnými problémy jako v našem regionu. Hrozí nám
uzavírání šachet, propouštění, nárůst nezaměstnanosti se všemi negativními důsledky, které s tím souvisejí. Jakýkoli zá-

sah do hornictví bude mít ve svém důsledku vliv na situaci v celém státě. Kromě toho jsme s kolegy z Ostravy zastoupeni v jednom hornickém odborovém
svazu, kde hájíme podobné zájmy. Pokud
budeme postupovat společně v duchu
odborové solidarity, máme mnohem větší
sílu a možnosti prosadit požadavky, které
mohou pomoci celému hornickému odvětví.
Už před ostravskou demonstrací
jste horníky z Dolu Paskov podpořili
tisícovkou severočeských podpisů
pod jejich peticí.

Prohlášení účastníků demonstrace
v Ostravě 17. 9. 2013 vůči firmě OKD

V současné době prochází celý Moravskoslezský region ekonomickou krizí.
V OKD hrozí uzavření Dolu Paskov. Tím je ohroženo 2500 kmenových zaměstnanců
dolu a 500 dalších pracovních míst u dodavatelských firem. Obáváme se, že tento
nevratný krok nebude v rámci OKD poslední, a že odstartuje lavinu dalšího propouštění na ostatních závodech OKD i ve firmách, které jsou na OKD navázány. Tento
náraz by, již nyní značně problematický region, nebyl schopen unést.
Nesouhlasíme proto se zamýšleným uzavřením Dolu Paskov, s nímž by bezesporu souvisel významný nárůst sociálního napětí v moravskoslezském regionu.
Situaci vyostřuje vedení OKD, a.s., i tím, že záměrně předkládá návrhy kolektivní
smlouvy v takových zněních, která jsou pro zaměstnance naprosto nepřijatelná.
Navržená výše mezd v KS ze strany OKD vhání hornické rodiny do sociálních dávek, je to ponižující a likvidační! Účastníci demonstrace plně podporují požadavky
odborů SHO při vyjednávání KS.
Vyzýváme vlastníky OKD – především pana Bakalu – kteří účelově vyvedli z OKD
obrovské množství majetku a zatížili OKD obrovskými dluhy, jež přivedly společnost
na pokraj bankrotu: Oddlužte ze svých minulých zisků OKD a zajistěte tak normální
chod firmy, zaměstnanci to nezavinili!
My, účastníci demonstrace:
Odmítáme uzavření Dolu Paskov.
Odmítáme pohrdání vedení OKD zaměstnanci navrženou výší mezd.
Odmítáme snahu OKD o omezování práv zaměstnanců v kolektivní smlouvě.
Odmítáme aby zaměstnancům byly likvidovány zasloužené benefity.
Odmítáme nezodpovědný postup vedení OKD k sociálním jistotám zaměstnanců.
My, zaměstnanci OKD, my občané České republiky, žádáme vlastníky OKD
a Vládu ČR o právo mít slušnou práci za slušnou mzdu, jak je ve slušné firmě a slušné zemi zvykem. Kolektivní smlouva je smlouva jistoty mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci – a my chceme mít jistotu práce a slušného výdělku. Dnes jsme se sešli,
abychom připomenuli vlastníkům a vládě: nebudeme občany třetí kategorie, své právo na práci a mzdu jsme odhodláni důsledně bránit!
(Účastníci demonstrace v Ostravě na Prokešově náměstí, 17. 9. 2013)
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Je to tak. Obrátil se na nás předseda
odborů z Paskova a místopředseda
Sdružení hornických odborů v Havířově
Rostislav Palička s prosbou o podporu
petiční akce pro zachování zaměstnanosti v jejich regionu. Majitelé OKD
s ohledem na svou ekonomickou situaci
oznámili vzápětí po demonstraci v Ostravě, že rozhodli o uzavření Dolu Paskov.
To by znamenalo propuštění přibližně
2500 kmenových zaměstnanců Paskova
a dalších zhruba 500 zaměstnanců dodavatelských firem z Polska. Na každé pracovní místo v OKD jsou navázána dvě až
tři pracovní místa mimo firmu. To by pro
tamní region, postižený nejvyšší nezaměstnaností v zemi, znamenalo katastrofu v podobě 7500 tisíc nezaměstnaných.
I kdyby majitelé OKD využili všech možností, například odchodů do důchodu,
okolní šachty si doplní stavy a podobně,
stejně se bude jednat o propuštění několika tisíc lidí, kteří podle tamních úřadů
práce jen těžko naleznou uplatnění. Situaci navíc ztěžuje i fakt, že tamní odbory
už rok marně vyjednávají s vedením OKD
o nové kolektivní smlouvě.
Naše podpora vychází ze zkušenosti,
že Moravskoslezský kraj stojí před stejnými problémy, s nimiž se potýkáme
i v našem regionu – zvýšením již tak vysoké nezaměstnanosti, nárůstem kriminality, snížením životní úrovně obyvatelstva a s tím souvisejícími zvýšenými náklady ze státního rozpočtu. Jsem proto
velmi rád a tímto bych chtěl poděkovat
více než tisícovce našich zaměstnanců,
že petici podepsali, i kolegům, kteří se
osobně vypravili do Ostravy podpořit odborářskou demonstraci.
Jste také prvním místopředsedou
Odborového svazu PHGN. Má svaz nějaké možnosti, jak zabránit zavírání
dolů a propouštění?
Náš odborový svaz se nachází v nelehké situaci. Kromě severních Čech
a Paskova může podobná situace nastat
kvůli postoji ČEZu, respektive státu k uhlí,
i na Sokolovsku. Tento stát se staví ke
svému nerostnému bohatství a k energetice velice macešsky. Politické strany a ani
předchozí vlády tyto problémy neřešily.
Přitom energetická a surovinová politika
jsou strategicky důležité pro další existenci našeho průmyslu, pro firmy i domácnosti, pro energetickou bezpečnost naší
země. Vlády to dopracovaly až k paradoxu, kdy se na jedné straně zavírají doly
a propouštějí horníci, a na druhé straně
stát platí bez mrknutí oka z našich daní
nehorázné prostředky mafiánským strukturám v solární energetice. Svaz proto
plánuje další akce, které by měly novou
politickou reprezentaci přimět zabývat se
hornickými regiony. Využije k tomu veškeré své možnosti, protože pokud jde o čas
na řešení problémů v hornictví, už není za
pět minut dvanáct, ale v některých regionech pět minut po dvanácté.
(kov)

