
 

   

Pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 

přeje svým členům, jejich rodinným přísluš-

níkům a všem zaměstnancům vedení a rada  

Odborového svazu PHGN. 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

2021: Byl to rok četných  

problémů, ale i úspěchů,  

 

Začneme šestým zasedáním rady OS PHGN. Co 

vás zaujalo? 

Důležitým poznatkem z posledního zasedání 

v Praze je, že rada odborového svazu opět pro-

jevila soudržnost a plnou důvěru vedení odbo-

rového svazu. Pro mě je to inspirující, moc si 

toho cením a posiluje mě to k další práci. Čle-

nové rady jsou v rozhodování jednotní, ale také 

flexibilní. Podle potřeby dokážou pohotově 

rozhodovat. Na poslední radě například rychle 

schválili změnu jednacího řádu k řešení problé-

mů, které přináší složitá doba. Díky tomu půso-

bí odborový svaz v čase koronavirové krize, 

nouzových stavů a lockdownů jako jednotný a 

akceschopný celek, který dovede reagovat a 

řešit vzniklé problémy. 

 

K tomu odborový svaz potřebuje finanční záze-

mí a pokud možno i majetek. Jak jste na tom  

v současné době?  

Máme poměrně dobré finanční zázemí jak 

pro financování služeb členům svazu, tak pro 

financování svazu a jeho zaměstnanců. Jak 

jsem již informoval v minulých číslech HGN, 

jednáme o prodeji hotelu Harmonie 2 v Luha-

čovicích. Jde o komplikovanou záležitost, o 

prodej se stará právní zástupce v Luhačovicích, 

jedná například s provozovateli inženýrských 

sítí, geodety a dalšími úřady, aby případný ko-

nečný prodej hotelu s pozemkem byl nezpo-

chybnitelný. Souběžně pracujeme na koupi 

svého nového sídla v Praze. Za tímto účelem 

jsme najali advokátní kancelář. Doufám, že se 

nám tuto záležitost podaří dotáhnout do konce. 

Jednáme o kvalitní nemovitosti s osmi parkova-

cími místy a výhodnou polohou dostupnou 

autem i veřejnými dopravními prostředky. Na-

příklad z pražského hlavního nádraží je to půl-

hodina tramvají. 

 

Odborový svaz je členem Majetkové, správní a 

delimitační unie odborových svazů a jako tako-

vý je příjemcem financí z delimitace odborové-

ho majetku. Jakou roli to hraje vzhledem  

k rozpočtu svazu? 

Podle poslední informace je delimitace ma-

jetku již navržená pro jednání valné hromady 

majetkové unie. Předpokládám, že delimitace  

z odborového majetku bude schválená ve stej-

né výši jako v loňském roce. To nám zajistí 

potřebné finance do rozpočtu pro dobré fungo-

vání. Valná hromada by měla zasedat 10. pro-

since a náš svaz zastupuje již dvacet let můj 

předchůdce Jan Sábel. Letos také proběhnou 

volby nového představenstva majetkové unie, 

kam kandiduji za OS PHGN. Je nanejvýš důleži-

té, abychom měli svého zástupce v představen-

stvu majetkové unie. Díky tomu budeme mít 

možnost spolurozhodovat a nadále budeme 

mít přístup k informacím, jak majetková unie 

pracuje a rozhoduje. 

 

Které události končícího roku 2021 vás nejvíce 

oslovily jako předsedu Odborového svazu 

PHGN? 

Náš svaz nyní žije, jak jsem nastínil v přede-

šlé odpovědi, v majetkových záležitostech. 

Hornictví prožívá těžké období, důlní průmysl je 

pod velkým existenciálním tlakem. Proto si 

cením, že i za této situace se nám - myslím tím 

vedení svazu a pražské pracoviště, odborová 

sdružení a přímo sdružené základní organizace 

- už v loňském roce podařilo dojednat s vládou 

rozšíření nařízení vlády číslo 167 pro černou-

helný průmysl. Podařilo se nám tak zajistit fi-

nanční zabezpečení pro odcházející zaměst-

nance OKD. Většina z nich přechází i s utlumo-

vanými provozy pod státní podnik Diamo. Až  

v Diamu  budou  končit, pomůže  jim obnovené 

 

vládní nařízení. I díky tomu probíhá útlum stát-

ního podniku OKD kultivovaně a ohleduplně 

vůči zaměstnancům, kteří budou finančně za-

bezpečeni.  

OKD dnes zaměstnává 2800 kmenových 

zaměstnanců na dole ČSM, který by měl být 

utlumován na konci příštího roku. Budeme se 

snažit o to, aby také o ně bylo časem postará-

no. Odborový svaz a členská sdružení usilovali 

a usilují, aby vedení a majitelé státního podni-

ku OKD plnili své závazky vůči zaměstnancům 

vyplývající z platné podnikové kolektivní 

smlouvy. A to se nám daří.  

Obdobná situace platí i pro hnědé uhlí, kde 

rovněž probíhá útlum. Odborový svaz, konkrét-

ně odborová sdružení vyjednala rozšíření naří-

zení vlády také pro Vršanskou uhelnou a Seve-

ročeské doly, rok předtím pro Sokolovskou 

uhelnou v případě uzavření tlakové plynárny. 

Za výrazný úspěch považuji, že se našemu 

odborovému svazu a Sdružení odborových 

organizací OKD podařilo s vládou dojednat 

předčasný odchod do starobního důchodu pro 

dalších 200 důlních zaměstnanců OKD, kteří 

by na to jinak neměli nárok. 

bilancuje předseda OS PHGN Rostislav Palička 

Ani rok 2021 nebyl pro těžební průmysl příznivým obdobím. Na vině je tažení 

Evropské komise a parlamentu proti těžbě a spalování uhlí v elektrárnách a 

teplárnách, proti těžebním společnostem a jejich zaměstnancům, to vše pod 

taktovkou zelených aktivistů a ekologických organizací. Situaci zaměstnava-

telům, odborům a zaměstnancům výrazně zkomplikoval i letos covid-19. Přes-

to odborový svaz ve složitých podmínkách plnil své povinnosti vůči členům a 

dosáhl řady úspěchů. O těchto a dalších událostech jsme rozmlouvali v závěru 

roku s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou. 

Prosinec 2021 
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MOST: Společnost Rekultivace jen v letošním 

roce vysadila na plochách, kde již skončila 

těžba, zhruba 800 tisíc stromů. Přitom statisíce 

nových stromů byly vysázeny i v uplynulých 

letech, jen loni přibylo na rekultivovaných plo-

chách lomů Vršany a ČSA bezmála 300 tisíc 

nových jehličnatých i listnatých stromů. Smíše-

ný les složený z dubů, lip, olší, javorů, jasanů, 

topolů, jeřábů, borovic a modřínů bude mít 

jednou ryze ekologickou funkci v krajině. Skupi-

na Sev.en Energy se už několikátým rokem 

zapojuje do iniciativy Sázíme budoucnost. 

SEDLIŠTĚ: Ještě v časech „za císaře pána“ 

zakládali v Sedlištích spolek horníků, který 

letos oslavil 120 let svého fungování. Stal se 

nejstarším v revíru, byť vznikl ve vesnici na 

Frýdecko-Místecku, kde nebyla žádná šachta. 

Na nedávné oslavy (mimochodem kvůli neutě-

šené pandemické situaci jediné letošní společ-

né akci) horníci z Rozkvětu připravili pamětní 

medaile i listy. 120. výročí si připomínali v rám-

ci místních Lašských slavností. Setkání tradičně 

zahájil předseda spolku Jaromír Stříž, bývalý 

havíř z rubání na Zárubku a Staříči. 

MOST: Mostecká společnost Severočeská tep-

lárenská zvýší ceny tepla od ledna o sedm pro-

cent. Důvodem je skokový nárůst cen energií a 

emisních povolenek, řekla Miloslava Kučerová, 

mluvčí firmy United Energy, pod níž Severočes-

ká teplárenská spadá. Společnost zásobuje 

teplem 35 000 domácností v Mostě a Litvínově 

a další podnikatelské subjekty na Mostecku. 

Teplárenské sdružení ČR v říjnu uvedlo, že me-

ziroční zdražení ceny tepla může být až dvouci-

ferné, a tedy nejvyšší za posledních 13 let. Za 

vytápění bytu by si lidé podle sdružení měli 

příští rok připlatit i několik tisíc korun. Důvo-

dem je zdražování paliv a emisních povolenek. 

KARVINÁ: Jedenáct měsíců a tři dny čekala na 

odhalení pamětní deska připomínající 18. říjen 

1990, kdy na Dole Barbora v 5. patře mezi 

osmým a devátým patrem explodoval metan a 

usmrtil 30 horníků. Pietní akt odložený kvůli 

pandemické situaci proběhl až letošní první 

říjnovou neděli. 

MOST: Starostové obcí z Mostecka sdružených 

ve Svazku obcí v regionu Krušných hor 

(SORKH) přijali pozvání Petra Lence, generální-

ho ředitele těžebních společností skupiny 

Sev.en Energy na návštěvu lokality ČSA Severní 

energetické. Těžební společnost i v tomto roce 

podpoří aktivity svazku obcí. Po prohlídce rekul-

tivací představil Petr Lenc starostům svazku 

projekt Green Mine, který řeší budoucnost lomu 

ČSA po ukončení těžby hnědého uhlí. Toto úze-

mí by se mělo změnit na nový moderní region s 

chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními 

celky, novými podnikatelskými aktivitami a 

krajinou, kde dostává prostor příroda. Poslední 

částí setkání byl podpis smlouvy o spolupráci 

mezi Svazkem obcí regionu Krušných hor a 

Severní energetickou. Kromě činnosti svazku 

podpoří i základní školu v Hoře Svaté Kateřiny. 

STONAVA: Zatímco v české populaci dosáhla  

v listopadu proočkovanost proti onemocnění 

covid-19 necelých šedesáti procent, ve společ-

nosti OKD už dostalo kompletní vakcínu přes 

75 procent zaměstnanců, jak kmenových, tak  

z dodavatelských firem. Více než stovka z nich 

přitom využila možnosti nechat se naočkovat  

v práci. 

Z regionů 

To vše podtrhuje význam a nezastupitelnost 

odborových organizací a kolektivního vyjedná-

vání pro členy a zaměstnance uhelných společ-

ností a dalších firem. Souhlasíte? 

Odborový svaz pracuje na kolektivní smlouvě 

vyššího stupně a již jsme zahájili se zaměstna-

vateli vyjednávání dodatku odvětvové smlouvy 

pro rok 2022. Odborový vyjednávací tým vede 

první místopředseda svazu Josef Zelenka. 

Vzhledem k vysoké inflaci požadují odbory 

odpovídající růst zaměstnaneckých mezd  

v tarifních tabulkách. Z toho důvodu předpoklá-

dám, že vyjednávání se svazem zaměstnavate-

lů bude velice náročné. Věřím však, že se tak 

jako v minulosti nakonec shodneme. Odborné 

zázemí odborovým vyjednavačům poskytují 

naši právníci Antonín Těšík a Markéta Marinko-

vá. Jsou v neustálém kontaktu s odborovými 

organizacemi a poskytují jim právní pomoc. Za 

to bych jim a ostatním zaměstnancům pražské-

ho pracoviště chtěl poděkovat. 

 

Neohrozí v příštím roce případný další útlum 

dolů a lomů existenci odborového svazu? 

Existenci a činnost svazu to neohrozí. Útlum 

uhelných dolů a lomů ještě neznamená uzavře-

ní důlních společností. Náhradu za uhlí zatím 

stále nemáme. Členská základna nesestává 

pouze ze zaměstnanců důlních společností, 

členy jsou i strojírenské firmy, Moravské nafto-

vé doly, učňovské školy, pojišťovna a další. 

Utlumované důlní provozy v OKD se zaměst-

nanci přecházejí do státního podniku Diamo, 

kde pokračují v činnosti. Uzavřeli jsme s Dia-

mem dohodu o součinnosti v legislativě a bez-

pečnosti práce, což nám zajišťuje přístup  

k jednání s vedením státního podniku a posky-

tování služeb odborovým organizacím, které 

přešly pod Diamo. Budeme tak jejich činnost i 

nadále zastřešovat. 

 

Odboráři a zaměstnanci odvětví v působnosti 

OS PHGN se připravují na vánoční svátky a 

příchod nového roku. Co jim popřejete? 

Všem členům a zaměstnancům přeji požeh-

nané Vánoce plné radosti, štěstí a pohody pro-

žité v kruhu rodinném. V nadcházejícím novém 

roce 2022 jim pak přeji především pevné zdra-

ví, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním 

životě. Všem přeji slušného zaměstnavatele, 

slušné pracovní podmínky a slušnou mzdu, aby 

si ji mohli ve zdraví užít. Na závěr bych chtěl 

poděkovat radě odborového svazu za zodpo-

vědnou práci, dále odborovým funkcionářům, 

zvláště těm neuvolněným, a inspektorům bez-

pečnosti práce a popřát jim úspěšné vykročení 

do nového roku 2022. 

Petr Kolev 

Čtvrtina obyvatel EU spadne 

do energetické chudoby 

Podle vlastních analýz Bruselu má 

Green Deal (Zelený úděl) přivést do 

energetické chudoby asi 120 milionů 

lidí v prostoru Evropské unie (EU). Ma-

jí dostávat kompenzační dávky, zve-

řejnil server iuhli.cz. 

 

EU má 440 milionů obyvatel, z nichž má 120 

milionů naplnění „prováděcího předpisu“ Fit 

for 55 přivést do energetické chudoby. Nebu-

dou tedy moci svítit a topit tak, jak by chtěli, 

protože na to nebudou mít peníze. Vyplývá to 

ze studie Evropské komise. Znamená to, že 

více než čtvrtině lidí v EU se dramaticky sníží 

životní úroveň. To je to, oč běží, nikoli globální 

klima, jež evropské emise oxidu uhličitého už 

ovlivňují jen minimálně. 

Že chce blahosklonná Evropská komise (EK) 

z unijních peněz takto postiženým lidem dát 

nějaké sociální dávky, je úplně jedno. Za prvé 

jim to nevyrovná propad v rodinném rozpočtu 

způsobený enormním a v důsledku nesmysl-

ným zdražováním energií. Za druhé tyto peníze 

budou chybět někde jinde. Třeba v podpoře 

vývoje a nasazení modulárních jaderných reak-

torů, jež mohou evropské státy skutečně při-

vést ke kýžené bezemisní energetice. 

Ale především, jak je vůbec možné, že k ta-

kovému kroku svolili předsedové vlád nebo 

prezidenti tvořící Evropskou radu, která je nad-

řízená Evropské komisi? Tím spíš, když Evrop-

ská komise není totéž, co vláda (jakkoli si tak 

připadá a její komisaři tak vystupují) a její čle-

nové jsou de facto pouhými úředníky, kteří 

mají vykonávat to, co jim uloží Evropská rada? 

Jak to, že tomuto kroku nepředcházela skuteč-

ně široká diskuse v rámci jednotlivých člen-

ských států? Není přeci možné uvrhnout kvůli 

nějaké zeleno-rudé vizi čtvrtinu obyvatel EU do 

chudoby! 

A to ještě balík Fit for 55 nezačal platit. 

Vzhledem k tomu, že k celému Green Dealu je 

dopadová studie pouze na úrovni celé EU, je 

vysoce pravděpodobné, že skutečné dopady a 

náklady na obyvatele v jednotlivých zemí bu-

dou ještě vyšší, než nyní připouštějí Franz Tim-

mermans s Ursulou von der Leyen. 

Jedinou správnou reakcí vlád a parlamentů 

je zastavení celého procesu minimálně do 

doby, než vzniknou seriózní dopadové studie 

na úrovni jednotlivých států. Teprve na jejich 

základě je možné uvažovat nad tím, co je pro 

koho reálné a podle toho stanovovat technic-

ky, technologicky a ekonomicky dosažitelné 

cíle. Všechno ostatní je špatně, protože to žene 

Evropany do ekonomického průšvihu. Navíc 

zbytečného, protože vývoj klimatu emise ze 

států EU prakticky neovlivní. A i kdyby jej ovliv-

nit mohly, jejich úbytek hned vyrovnají rostoucí 

emise v Asii. 

(red, foto: Pixabay.com) 
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Společnost OKD se důrazně ohrazuje proti 

pomluvám v České televizi 

Dne 8. 11. 2021 byla uveřejněna v pořadu 

Reportéři ČT reportáž, která obsahovala lživá a 

zavádějící tvrzení, jež poškozují dobré jméno 

OKD a její podnikatelskou činnost. Lze se jen 

dohadovat, za jakým účelem byla tato tvrzení 

zveřejněna. OKD se v současnosti totiž daří a 

vydělává dost prostředků, aby se na konci její 

existence vrátila státu celá částka, která byla 

OKD poskytnuta na její podporu v roce 2020,  

v reportáži zmiňovaných 1,8 miliardy korun. 

 

OKD těží a vydělává nad plán 
 

Více než 2,1 milionu tun uhlí vyprodukovala 

společnost OKD za prvních deset měsíců roku 

2021. Celkové výnosy pak dosáhly za stejné 

období téměř 6,7 miliardy korun. To je o  

1,2 miliardy více, než byl původní plán na celý 

rok 2021. 

„Naší společnosti se v tomto roce velmi daří, 

těžíme, vyděláváme. Náš předpoklad je takový, 

že budeme schopni státu vrátit poskytnutou 

podporu z roku 2020, s čímž náš akcionář delší 

dobu počítá. Ohrazuji se proto velmi ostře proti 

nepravdivým a lživým tvrzením z pořadu Repor-

téři ČT, ve kterém byla společnost OKD poško-

zena nepravdivými a ničím nepodloženými tvr-

zeními. Jednalo se o velmi nepovedenou repor-

táž s faktickými chybami a nepravdami. Žádný 

audit v OKD proveden nebyl a ani jsme nebyli o 

žádném auditu informování nebo přizváni  

k součinnosti. Veškeré smlouvy uzavřené  

v OKD jsou naprosto v pořádku a hrdě můžeme 

říct, že OKD se po loňském roce, který byl ve 

znamení covidu, daří velmi dobře. Pro nás je 

důležité teď například to, že probíhá jednání se 

Sdružením hornických odborů OKD o navýšení 

mezd pro rok 2022, abychom se mohli podělit 

se zaměstnanci o naše těžební úspěchy a po-

děkovat jim za podporu,“ řekla Vanda Staňko-

vá, předsedkyně představenstva OKD. 
 

Firma se bude bránit proti lžím  
 

Společnost OKD, a. s. se důrazně ohrazuje 

proti nepravdivým, pomlouvačným a zavádějí-

cím tvrzením, která byla odvysílána v pořadu ČT 

Otázky Václava Moravce. OKD se proti lživým 

nařčením veřejně ohradila bezprostředně po 

odvysílání reportáže v pořadu Reportéři ČT. „I 

přes to Václav Moravec nadále opakoval neově-

řená, zavádějící a lživá tvrzení, které poškozují 

společnost OKD. Kdyby byl moderátor řádně 

připraven, mohl vysvětlení ke všem smlouvám 

najít minimálně na našem webu, případně v 

ČTK, která je v tomto týdnu zveřejnila, ale OKD 

prostor pro reakci v České televizi prostě nedo-

stala,“ uvedla také Vanda Staňková. 

Tvrzení moderátora Václava Moravce o výši 

mezd a jejich pětinásobném zvyšování považu-

je OKD za lživý útok, který nepoškozuje pouze 

společnost, ale také dehonestuje práci všech 

lidí v OKD. „Vyplacené mzdy managementu 

OKD se naopak v roce 2020 výrazně snížily, 

pan Moravec si svoje výroky nijak neověřil. 

Budeme se bránit, není možné, aby ve veřejno-

právní televizi moderátor sdělil takový výrok, že 

se v OKD krade víc než za Bakaly. Toto prohlá-

šení je naprosto nehorázné,“ dodala předsed-

kyně představenstva společnosti. 

„Jako předseda odborů se musím vyjádřit  

k reportáži vysílané v pořadu Reportéři ČT.  

V mých vstupech byly použity odpovědi účelově 

vytažené z kontextu, které zcela jednoznačně 

nevypovídají pravdivě o postoji odborů k daným 

tématům reportáže,“ uvedl předseda Sdružení 

hornických odborů OKD Jiří Waloszek. 

(Zdroj: Měsíčník Horník, redakčně  

upraveno, foto: archiv) 

V mimořádném vydání měsíčníku Horník se vedení OKD důrazně ohradilo pro-

ti nepravdivým, pomlouvačným a zavádějícím tvrzením, která zazněla v pořa-

dech Reportéři ČT a Otázky Václava Moravce. OKD se bude proti lživým tvrze-

ním, která zazněla ve zmiňovaných pořadech „veřejnoprávní“ České televize 

bránit. Uveřejňujeme podstatný výtah zveřejněných článků. 

Jak postupovat, když zkrachuje 

váš dodavatel energií 
 

V říjnu oznámila konec činnosti skupina 

Bohemia Energy, která dodávala elektřinu 

více než 600 000 zákazníků, následně 

několik menších dodavatelů. Mezi posti-

ženými je i řada zaměstnanců důlních spo-

lečností a elektráren. Sev.en Noviny vy-

braly nejčastější dotazy. 

 

● Co dělat, když zkrachoval dodavatel energie? 

Bez dodávek elektřiny nebo zemního plynu 

nikdo nezůstane. O vše se automaticky posta-

rá dodavatel poslední instance (DPI). Není tak 

potřeba nikam telefonovat nebo chodit. Doda-

vatel poslední instance nastupuje automaticky 

podle zákona na šest měsíců v případě, že 

nějaký dodavatel ukončí obchodování s energi-

emi a přestane svým zákazníkům dodávat. DPI 

okamžitě zajistí dodávky. DPI po konci Bohe-

mia Energy (a jejích firem Comfort Energy, 

Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie) 

jsou nyní u elektřiny v Praze PRE, na jihu Čech 

a Moravy E.ON Energie a ve zbytku republiky 

ČEZ Prodej. 

 

● Mám hledat nového dodavatele energií?  

Šest měsíců se o dodávky energií postará 

DPI. Buďte ale aktivní a nového dodavatele si 

během této doby najděte. U DPI můžete zůstat, 

ale je potřeba s ním uzavřít příslušnou smlou-

vu. Využijte například srovnání nabídek na 

webu Energetického regulačního úřadu: 

https://www.eru.cz/informacni -centrum/

kalkulatory-srovnani-nabidek. 

 

● Dostanu zpět přeplatky? Mám rušit SIPO? 

Pokud jste platili vysoké zálohy a dodavatel 

vám dluží přeplatek, měl by vám peníze vrátit. 

Pokud ne, přihlaste se o ně v konkurzu. Neza-

pomeňte si zrušit veškeré trvalé platby. U pla-

teb prostřednictvím služby České pošty SIPO 

nemusíte sami nic řešit, ani rušit. 

 

● Jak se mám vyvarovat tzv. energetických 

šmejdů?  

Česká obchodní inspekce (ČOI) i Energetický 

regulační úřad (ERÚ) už varovali, že ukončení 

činnosti některých dodavatelů energií otevřelo 

prostor pro aktivity zprostředkovatelů smluv o 

dodávkách energií. Nejde ale většinou o doda-

vatele energií, ale pouze o zprostředkovatele. 

Ti se snaží telefonicky či osobně kontaktovat 

domácnosti s tím, že pomohou spotřebitelům 

najít nového dodavatele, respektive přejít vý-

hodněji k jinému, kterého jim pomohou vybrat. 

Je proto třeba být při změně dodavatele energií 

opatrný. Vždy věnujte pozornost tomu, s kým 

se chystáte uzavřít smlouvu a přesvědčte se, 

zda se jedná o důvěryhodného partnera. ERÚ 

ani žádný jiný úřad neprodává energie a nesmí 

doporučovat konkrétní dodavatele energií. 

Dalším charakteristickým rysem podvodníků 

bývá tvrzení, že nic není závazné a lidé si své 

rozhodnutí mohou kdykoliv rozmyslet. Podobné 

rádoby nezávazné nabídky přitom samozřejmě 

závazné bývají. Spotřebitel totiž může smlouvu 

uzavřít i po telefonu. Dostat se z ní bývá složi-

té, a když od smlouvy nestihne do 14 dnů od-

stoupit, končí taková nabídka zpravidla sankcí. 

https://www.eru.cz/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek
https://www.eru.cz/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek
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Barborka bude i letos  

nadělovat pod stromeček 
Spolek svatá Barbora (SSB) přizpůso-

boval vzhledem k situaci vyvolávané 

onemocněním covid-19 poněkud svůj 

přístup ke společným akcím, ale více 

přispíval na výuku a vzdělávání dětí. 

Dalším zásadním faktorem byl fakt, 

že přes čtyřiadvacet měsíců nepřibyli 

spolku noví horničtí sirotci. 
 

„Vloni jsme vyplatili dětem více než 1,1 milio-

nu korun. Z důvodu koronaviru jsme neměli 

společnou akci, tradiční BarboRadování nevyjí-

maje. Proto každé dítě dostalo mimořádnou 

pomoc ve výši 5000 korun. Další mimořádné 

dary jsme poskytovali rodinám v tíživých život-

ních podmínkách. Peníze jsme posílali i na 

pořízení počítačů a zajištění distanční on-line 

výuky,“ informovala Monika Němcová, která se 

na letošní řádné členské schůzi SSB stala sta-

ronovou předsedkyní Baborky. 

„Členů spolku je deset včetně jednoho nové-

ho, jímž se stal státní podnik Diamo. Letos 

jsme na členských příspěvcích získali skoro 

360 tisíc korun,“ pokračovala Němcová. 

Barborka, jak předsedkyně oznámila, se aktu-

álně stará o 43 dětí ve věku od tří do 26 let. 

„Moc potěšující jsou rostoucí počty dětí, které s 

velkou pomocí našeho spolku zdárně absolvo-

valy svá studia,“ dodala. 

 

Diamo podpoří činnost spolku 
 

Státní podnik Diamo po převzetí utlumova-

ných šachet Darkov a ČSA vstoupil také do 

Spolku svatá Barbora, aby podpořil jeho čin-

nost. 

„Hornické povolání je velmi náročné a ani po 

ukončení těžby rozhodně není bez rizika. Jako 

členové Barborky pomůžeme dětem a rodinám, 

které přišly o živitele, a zároveň budeme připra-

veni na případy, kdy by se do tíživé situace 

dostala rodina našeho zaměstnance, a to ne-

jen na Karvinsku,“ uvedl ředitel Diama Ludvík 

Kašpar. 

 

HGN v této souvislosti položil Monice 

Němcové několik otázek. 

 

Co od nového člena očekáváte? 

Jsme velice rádi, že se státní podnik Diamo 

rozhodl stát se členem Spolku svatá Barbora, a 

to nejen proto, že i samotní zaměstnanci, které 

Diamo převzalo v rámci útlumu z OKD, dlouho-

době přispívají Barborce. Také proto, že vědí, 

že kdyby se jim v práci stalo neštěstí, tak jejich 

dětem bude dlouhodobě někdo významně 

pomáhat. A tato pomoc může být poskytována 

pouze zaměstnancům člena spolku, a tak by se 

pomoc vztahovala opravdu na všechny zaměst-

nance celého státního podniku Diamo. 

Uskutečnil se letos na podzim avizovaný spo-

lečný víkend? 

Druhý říjnový víkend jsme se s dětmi, mamin-

kami a přáteli setkali na společném víkendu  

v Beskydech. Počasí nám velmi přálo, takže 

jsme podnikli turistický výšlap na Slavíč, opéka-

li párky, zahráli si bowling a navštívili bazén a 

sauny. 

Pošle Barborka letos svým dětem pod strome-

ček vánoční dárky, finanční nebo materiální 

pomoc, podobně jako v loňském roce? 

Ano, i letos dětem přispějeme finanční výpo-

mocí pod stromeček. Bohužel jsme ale byli 

opět nuceni zrušit z důvodu covidových opatře-

ní naše tradiční společné setkání před Vánoce-

mi nazvané Barboradování. 

A na závěr vaše vánoční přání? 

Největší přání nás všech je, abychom nemu-

seli podporovat už žádného nového sirotka. 

(Horník, pek) 

132. Skok přes kůži  

ve Stráži pod Ralskem 
 

Celostátní hornická slavnost se staroby-

lým obyčejem vstupování do profesního 

cechu se odbyla už po 132. Tentokrát ji 

hostilo město Stráž pod Ralskem, kde 

měli svého času uranové doly. 
 

Z našeho černouhelného revíru nechyběli na 

Skoku přes kůži samozřejmě někteří zástupci. 

Včetně udržovatelů havířských tradic z Vysoké 

školy báňské–Technické univerzity Ostrava 

(VŠB-TUO), z jejichž písemností vyplynulo, že 

tradice této ceremonie vznikla už v roce 1766 

v německém Freibergu, odkud ji přebrali  

v hornických školách v Leobenu a Příbrami, 

kde pevně zakotvila v roce 1852.  

S přestěhováním VŠB do Ostravy se zde prv-

ní Skok přes kůži uskutečnil v roce 1946, a to 

díky hornickému spolku Prokop. A řízením 

osudu je taktéž jeden z hlavních aktérů skoků, 

na kterých se ze smradlavných fuxů a fuxií 

stávají slavní semestři a semestriky, profesor  

z „báňské“ Pavel Prokop.          (red) 

V moravskoslezských 

městech je k vidění  

putovní výstava  

fotografií dolů  
 

Na náměstí v Karviné jsou k vidění foto-

grafie dolů Žofie a ČSA, o které se stará 

státní podnik Diamo. Jde o putovní výsta-

vu na téma „S úctou k těžké práci“. 
 

Snímky vznikly na foto-workshopu POHO 

2030, který uspořádala krajská společnost 

MSID ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotogra-

fie Slezské univerzity v Opavě. Státní podnik 

Diamo akci aktivně podpořil a provedl fotografy 

místy, kam by se jinak nedostali. Na fotografi-

ích dotvořených podzimním sluncem už neuvi-

díte horníky, ale spíše pozůstatky hornické 

práce a místa se zvláštní atmosférou doby, 

která měla různé etapy od budovatelského 

nadšení přes roky intenzivní těžby za účelem 

splnění socialistických plánů až po útlum i 

smutek z toho, že uhlí a horníky už naše země 

nepotřebuje. 

V každé době šlo o těžkou práci v prašném 

prostředí s řadou rizik, což je na snímcích znát. 

Pečlivý pozorovatel ale objeví i náznak specific-

ké hornické soudržnosti, hrdosti a humoru. 

Snímky ukazují také opravené objekty, které se 

dodnes využívají k nějaké jiné činnosti, nebo 

důlní kulturní památky, které se udržují pro 

příští generace.  

Putovní výstava fotografií s hornickou témati-

kou zůstala v Karviné na náměstí do neděle 

21. 11. a poté se přemístila na náměstí do 

Opavy, kde sídlí Institut tvůrčí fotografie, a 

nakonec doprovodí prosincové trhy na Masary-

kově náměstí v Ostravě.          (red) 

KRÁTCE 


