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VOSA v novém kabátě a pod novým vydavatelem   

  Odborová centrála Vítkovice nabídla Odborovému sdružení (OSV) převzetí vydávání VOSY, zpravodaje odborářů Vítko-
vic. OSV tuto nabídku převzetí práv vydavatele přijalo a následně došlo mezi Odborovým sdružením Vítkovice, ZO OS KOVO 
Hutní montáže a Odborovou centrálou Vítkovice (OCV) k dohodě o zajištění vydávání zpravodaje, k jeho společnému financová-
ní a k ustanovení společné redakční rady. Organizačně vše zajistí OSV v součinnosti s redakční radou a jejím prostřednictvím s 
uvedenými subjekty. Máte v rukou první číslo zpravodaje VOSY pod novým vydavatelem, na jehož bedrech nyní spočívá odpo-
vědnost za vše, co s vydáváním VOSY souvisí.  Zvolili jsme nový formát a hledali jsme úspory na nákladech.  Je společným zá-
jmem a cílem minimálně zachovat dosavadní standard VOSY.  

 Jaká bude VOSA? To bude záležet nejen na těch, kteří ji připravují ale také na vás, členech - dopisovatelích. Zda a jakými 
články budete do zpravodaje přispívat. Jestli vaše informace, vaše názory budou zajímat ostatní čtenáře, ukáže až čas. Zámě-
rem vydavatele je zabezpečit pravidelné vydávání dvojměsíčníku. Máme přání, aby dopisovatelé co nejvíce psali o tom, co se 
zaměstnancům líbí a nelíbí, co je pálí nebo co považují za nedořešené. Jak se s těmito úkoly vyrovnáme, záleží na všech odboro-
vých organizacích a na zájmu členů odborů i nečlenů psát do zpravodaje o tom, co je aktuální a co chceme společně změnit či 
vyřešit k lepšímu.  Na otázku, jestli bude dál křížovka, zní odpověď ano … řešíme ji „za pochodu“ a s ní řešíme související náleži-
tosti tak, abychom podklady k zařazení křížovky do VOSY obdrželi již od autora v elektronickém formátu.  Věříme, že již od příš-
tího čísla se opět stane pravidelnou součástí VOSY. 

 Věříme, že se nám společnými silami podaří navázat na dlouholetou tradici vydávání VOSY, která bude cenným zdrojem 
informací a průvodcem společným odborovým životem.  

Odborové sdružení Vítkovice 

Dubnového sjezdu ČMKOS se zúčastní prezident Zeman a premiér Sobotka 

Sněm ČMKOS, kde mají své zástupce i odborové organizace v rámci VMG, se na svém jednání dne 11. 3. 2014 intenziv-

ně zabýval přípravou VI. sjezdu ČMKOS. Právě k němu je v poslední době upírána velká pozornost, protože z něj vzejde nové 

vedení ČMKOS na příští čtyři roky. Potřeba nového vedení je o to naléhavější, že po odchodu Jaroslava Zavadila do vrcholové 

politiky na podzim loňské- ho roku je komfederace 

(ČMKOS) bez svého před- sedy. Delegáti sjezdu, 

který se bude konat ve dnech 25 až 26. dubna 

2014 v Kongresovém sále Hotelu OLŠANKA v Praze, 

se budou rozhodovat me- zi dvěma kandidáty. 

Sněm ČMKOS po velmi bohaté diskusi rozhodl o 

tom, že by se podoba ve- dení neměla v budoucnu 

měnit, tzn., že zůstávají v návrhu zachovány dva 

místopředsednické posty. Kandidaturu na funkci 

předsedy ČMKOS přijal dosavadní předseda OS 

KOVO Josef Středula a dosavadní místopředse-

da Václav Pícl. Ten přijal kandidaturu i na funkci 

místopředsedy pro pří- pad, že jej sjezd nezvolí 

v první volbě předsedou konfederace. Svojí funkci 

bude kandidaturou na ni obhajovat také dosavadní místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. Nově bude na místopředsedu 

kandidovat vedoucí právního oddělení ČMKOS Vít Samek. Sněm na svém jednání probíral materiály, které by měl sjezd projed-

nat. Například zprávu rady ČMKOS pro sjezd, návrh změn statutu, zprávu o hospodaření ČMKOS v  povolebním období a další 

dokumenty. Zazněla zde také informace, že účast na VI. sjezdu ČMKOS přislíbil vedle dalších hostů také prezident Miloš Zeman 

a premiér Bohuslav Sobotka. Seznam delegátů na tento sjezd je uveden v informacích z konference KS OS KOVO MSK.   

Předseda ZO OS KOVO Hutní montáže a člen SNĚMU ČMKOS Vladimír Jurošek 



 

 

Konference Krajského sdružení OS KOVO Moravskoslezského kraje  

se uskutečnila v Domu kultury AKORD z Ostravě Zábřehu dne 2. 4. 2014. Delegáti konference jsou zástupci ze základních orga-

nizací z OS KOVO z našeho kraje a zpravidla to jsou předsedové základních organizací. Konferenci řídili členové předsednictva 

OS KOVO za naše Krajské sdružení a to kol. Luděk Lúčan, Jiří Jaškovský a Martin Štefek. 

Z Výkonného vedení OS KOVO přijal pozvání místopředseda Jaroslav Souček a konfe-

rence se účastnil pozvaný Vládní zmocněnec pro řešení problémů spojených s revitali-

zací Moravskoslezského a Ústeckého kraje doc. Ing. Jiří Cienciala CSc. Ve svém vystou-

pení mimo jiné sdělil, že jeho hlavními 

prioritami jsou a budou: rozvoj průmyslu, 

energetická politika a životní prostředí, 

podpora zaměstnanosti, podpora podniká-

ní a podpora technického vzdělávání a 

vědy, výzkumu a inovací a budování 

dopravní infrastruktury. Uvedl několik 

konkrétních příkladů, které mu v praxi 

vadí, obtěžují občany, omezují podnikání a negativně dopadá na občanskou veřej-

nost. Dále uvedl příklady v řešení zaměstnanosti, co považuje za nutné, 

v současném systému řízení, na minis-

terstvech změnit. Sdělil, co k narovnání 

tohoto stavu považuje za nutné upřesnit a změnit zejména v legislativě. Vysvětlil, 

že funkce vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj vznikla vládním 

usnesením z 25. září loňského roku k řešení krizové hospodářské situace v Morav-

skoslezském a částečně i Ústeckém kraji a na základě usnesení vlády ČR z 11. pro-

since 2013. V jednání k odborové problematice bylo nejvíce času na konferenci 

věnováno k činnosti vevnitř OS KOVO a k tématům, které souvisí se stanovisky za 

OS KOVO k VI. SJEZDU ČMKOS, který bude ve dnech 25 a 26. dubna tohoto roku. 

Za OS KOVO je navrhován za předsedu konfederace (ČMKOS) předseda OS KOVO Josef Středula a na místopředsedu JUDr. Vít 

Samek. Usnesení z konference jsou k dispozici v základních organizacích.  Delegáti zmíněného sjezdu za OS KOVO z našeho KS  
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Volební konference základní organizace ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Dne 27. 3. 2014 proběhla v organizaci OS KOVO ZO VÍTKOVICE Ocelárna a vál-

covny volební konference za účasti všech 65 pozvaných členů. Za pozvané hos-

podářské vedení se účastnil mj. generální ředitel Ing. Ščuka Dmitrij, provozní 

ředitel Sjöberg Pontus, ředitelka lidských zdrojů Mgr. Hoblíková Hana a finanč-

ní ředitel Ing. Medvedík Petr. Z Odborového svazu KOVO přijal pozvání jeho 

předseda Josef Středula, pro kterého jsou odbory bývalé „vítkovické dvojky“ 

domovskou organizací. Konference probíhala dle stanoveného programu. 

Předseda ZO seznámil přítomné s činností organizace za uplynulý rok. Poté se 

přihlásil o slovo generální ředitel.  Odboráři využili přítomnost širšího vedení a 

v hojné diskusi se na vedoucí představitele obraceli se svými problémy, zejmé-

na v otázce definitivního zrušení plánovaných 12ti hodinových směn pro naše oceláře. Konference se konala v době, kdy byl 

přiblížen tolik očekáváný prodej společnosti EVRAZ novému majiteli a proto se hovořilo i o této skutečnosti. Dalším bodem pro-

gramu bylo schválení nově zvolených členů do závodního výboru, kdy 1 člen se zdržel hlasování. Poté se sešel nově zvolený 

výbor a hlasováním byl na období 4 let opětovně zvolen předseda p. Zdeněk Kološ a místopředsedové Bc. Roman Ďurčo a Cyril 

Janík. Dále byli přítomní seznámeni s hospodařením ZO, zprávou DaRK a následně byl schválen rozpočet na rok 2014. Před zá-

věrem jednání se ujal slova předseda OS KOVO p. Středula, který nejen nastínil problémy, řešící se v rámci tripartity, se kterými 

se potýkají jak odbory, tak celá společnost (např. zaměstnanost, důchodový věk, výše důchodů aj.). Ohledně změn ve společ-

nosti EVRAZ v souvislosti s prodejem novému vlastníkovi popřál všem zaměstnancům a odborářům hodně štěstí a úspěšné pře-

konání všech nástrah, které je čekají. Závěrečná slova přednesl předseda Zdeněk Kološ. Usnesení konference bylo jednomyslně 

přijato, dokumenty jsou k nahlédnutí na sekretariátu ZO. DRIZ.  
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Čím žije a co připravuje Odborové sdružení Vítkovice v mimopracovní činnosti 

 V kulturní oblasti máme pro první pololetí tohoto roku předplatné na divadelní představení v Domě kultury města Os-

travy (dříve Vítkovic). V těchto dnech, se společně s vedením jednotlivých společností, připravujeme na „Den otevřených dve-

ří“. Na tomto dni se odbory podílejí nejen organizačně, ale i finančně. Ve sportovní oblasti probíhá od začátku roku již pátý 

ročník celoroční soutěže týmů v bowlingu mezi ZO. V únoru proběhl turnaj v tenise ve čtyřhře v hale ve Vřesině (o tomto tur-

naji se píše podrobněji níže), v sobotu 26. dubna pořádáme pro příznivce cyklistiky cyklo výlet na Hukvaldy. Bližší informace 

k akcím jsou na příslušných základních organizacích a u předsedů ZO. V měsíci květnu pořádáme dvě akce a to rybářské závo-

dy na rybníku Talián ve Svinově (10. května) a již tradiční turnaj v minikopané. První turnaj v minikopané jsme  organizovali již 

Změny po volbách v základních organizacích působících ve skupině VMG 

V některých základních organizacích, které uzavírají kolektivní smlouvy a v organizacích sdružené v Odborovém sdružení Vítko-

vice působící u zaměstnavatelů skupiny VÍTKOVICE MACHINERU GROUP (zkr. VMG), proběhly volby. Volby se uskutečnily také 

v dílenských organi- zacích, dle struktury 

základní organizace. Jedna z prvních 

s touto strukturou je ZO OS KOVO 

STROJÍRNA, která dle delegovaných 

pravomocí zastřešu- je a koordinuje čin-

nost sedmi dílen- ských organizací, 

z toho čtyři jsou v působnosti u za-

městnavatelů skupi- ny VMG. Tato zá-

kladní organizace prostřednictvím 

dílenských organi- zací působí v akcio-

vých společnostech VÍTKOVICE CYLIN-

DERS, VÍTKOVICE GEARWORKS, VÍT-

KOVICE MECHANI- KA (NS 750.60) a 

Spojené slévárny s.r.o. Krnov. Dále 

působí ve společ- nosti Vítkovické slé-

várny, v V-NASS a společnosti Ko-

vostar, ty však ne- patří do a skupiny 

VMG. Výbor základní organizace STROJÍRNA tvoří předsedové dílenských organizací a jsou to kolegové (za): p. Radim Vavrečka 

(DV Cylinders), p. David Jakimov (DV Gearworks), p. Robert Šnyta (DV Mechanika), p. Anton Martin (DV Spojené slévárny Kr-

nov), p. Josef Koníček (DV V-NASS), p. Tomáš Melichařík (DV Vítkovické slévárny), p. Zdeněk Škodák (DV Kovostár). Členové 

závodního výboru zvolili předsedu základní organizace, kterým se stal p. Milan Rossmann. Staronový předseda by tímto chtěl 

poděkovat všem, kteří se nebáli zastupovat zaměstnance v pracovněprávních vztazích, byli ochotni pomoci v odborové práci a 

byli ochotní do funkcí kandidovat a táhnout to dál. Věří, že všichni nově zvolení funkcionáři budou důstojně reprezentovat jak 

své dílenské organizace, základní organizaci STROJÍRNA a tím i OS KOVO. Další základní organizací, kde proběhly volby, je ZO OS 

KOVO Vítkovice Doprava. V této organizací došlo ke změnám ve funkci předsedy základní organizace, kdy pana Martina Be-

ňuše vystřídal p. Mikeska Rostislav. Místopředsedou byl zvolen p. Pavel Koláček a členy VZO byli zvolení kolegové p. Milan 

Lupták, Martin Beňuš, Petr Kaštovský, Josef Holberg a paní Zuzana Bajerová. Nově zvolený předseda, pan Rostislav Mikeska, 

poděkoval bývalému předsedovi Panu Martinovi Beňušovi za jeho dlouholetou práci pro základní organizaci a děkuje mu i touto 

cestou za jeho odborovou činnost. Pomůže výboru v jeho další činnosti díky svým zkušenostem v odborové práci a je uznáva-

nou osobností.    

Za Odborové sdružení Vítkovice předseda Ladislav Sladký  

OS KOVO Moravskoslezského kraje jsou: Luděk Lúčan a Boris Stýskala (VP-FM-ArcelorMittal), Jiří Jaškovský (ŽDB Goup; Bo-

humín), Martin Štefek (MSA; Dolní Benešov), Marie Pokludová (Continental Automotive Systems; Frýdlant n/O), Karin Čorbová, 

Vladimír Jurošek (Hutní montáže; Vítkovice a.s), Lubomír Mišun (VPE a.s; Vítkovice a.s), Emil Bug (ArcelorMittal), Jaroslav Nová-

čik (Metalurgie TATRA), Kuchař Radek (HYUNDAI), Heczko Vladimír a František Ligocki (Třinec).   

Z jednání konference zpracoval Lubomír Mišun 



 

 
VOSA - ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VÍTKOVIC. Co dva měsíce vydává Odborové družení Vítkovice OS KOVO, IČ: 75110032 se sídlem Ruská 101, Vítkovice a.s., Os-
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Máme tři týmy GT VÍTKOVICE OSTRAVA ve finále EURO GOLDEN TOUR!    

Ze skupiny GOLDEN TOUR VÍTKOVICE OSTRAVA postoupily tři „vítkovické“ týmy do finálového turnaje. Informace pro fa-

noušky těchto týmů je velmi pozitivní; finálová skupina se hraje v listopadu o posledním víkendu v domácím prostředí v 

Ostravě v hale DUBINA!  

Pro ty, co nevědí, 

jedná se o největší 

halovou fotbalovou 

ligu týmů firem ve 

střední Evropě (ve 

futsale). V Ostravě 

se soutěž začala hrát 

v roce 2011. Z letoš-

ní první ligy postou-

pily dva týmy. Z prvního místa tým VÍTKOVICE POWER ENGINEERING 

a.s., z třetího postupového místa tým ZO OS KOVO Ocelové kon-

strukce a z druhé ligy postoupil z druhého postupového místa tým 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINEERY a.s. Z účastněných vítkovických týmů 

je to dobrý výsledek, protože z pěti postupujících máme ve finálové 

skupině tři týmy. Blahopřejeme.   

   
                                                          Fotografie ze hry Kamil Kroček 

Tenisové klání o putovní pohár  

 Potvrdilo se sportovní nadšení účastníků halového 

TENISOVÉHO TURNAJE v deblu, které pořádalo Odborové sdru-

žení Vítkovice. Organizaci turna- je, tak jako vloni, zajišťovala ZO 

OS KOVO Těžká mechanika. První ročník tohoto amatérského te-

nisového turnaje ve čtyřhrách se konal v únoru loňského roku. 

Letošního druhého ročníku, kona- ného 22. února, se zúčastnilo již 

16 dvojic. Na základě rozlosování, se dvojice utkaly v jednotlivých 

zápasech. Po celou dobu turnaje bylo pro hráče zajištěno občer-

stvení, hráči měli možnost tak nabrat síly do dalších zápasů. Ty 

byly mnohdy nelítostné, ale vždy zvítězil sportovní 

duch zúčastněných a touha si aktivně zasportovat s notnou dávkou adrenalinu táhnoucí k vítězství. Výsledkem celo-

denního sportování bylo nadšení výherců pana Vladimíra Juroška a pana Pavla Müllera ze ZO OS KOVO Hutní montá-

že a u ostatních hráčů spokojenost s dobře prožitým dnem. O turnaje roste zájem a tak pro příští ročník “tenisu 

zdar“.   

Petr Krčmář, ZO OS KOVO Těžká mechanika  

k 180 výročí založení Vítkovic. Tradici v  organizaci turnaje udržujeme, o čemž svědčí skutečnost, že letos pořádáme již sedmý 

ročník a zájem o účast na akci je takový, že mohou některé ZO sestavit i dva týmy. Turnaj se uskuteční v pátek 30. května odpo-

ledne na fotbalovém hřišti TJ Svinov, opět počítáme s účastí deseti mužstev ze ZO a také počítáme s účastí jejich příznivců.    

Předseda Odborového sdružení Vítkovice Ladislav Sladký, předseda ZO OS KOVO záv.3  


