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Linka KOCH není nová, ale doufáme, že přine-
se přidané hodnoty 
Ivan Pěknica 
 

V hale bývalé P250, tedy tam, kde byla před 15 lety ukon-
čena výroba ocelových pásů, byla postavena „nová“ 
linka.  
Je nová pro nás, ale ve skutečnosti je převezena 
z lucemburského závodu ArcelorMittal, kde ji několik let 
úspěšně provozovali. Takže je to vlastně secondhand. Ale to 
nemusí znamenat nic špatného. A jaký je účel tohoto zaříze-
ní? Protažením drátu přes soustavu válečků se dosáhne 
zlepšení mechanických vlastností. Zjednodušeně – předpo-
kládá se, že žebírkový drát vyválcovaný na drátové trati pou-
žívaný jako betonářská výztuž, bude po zpracování na lince 
KOCH pevnější a kvalitnější, aby splňoval požadavky tech-
nických norem a zároveň se převine do úhledného svitku.
                   Pokračování na str.2  

KRÁTCE  

 

 Zástupci  personálního oddělení seznamují zaměst-
nance na Z10 a Z14 s výsledky mzdové revize 

 Připravujeme turnaj v badmintonu, který proběhne 
4.11.2017 

 K 31.8.2017 využívá tarifů u Vodafone 6 022 uživatelů 

Mzdová revize - průkazné a obhaji-
telné? 
Petr Slanina 
 

Ještě před spuštěním mzdové revize naše 
odborová organizace poukazovala na to, 
že firma záměrně šetří mzdové prostředky 
na zaměstnancích, kteří přešli na jinou 
pracovní pozici. 
Reakce ze strany personálního oddělení, byla vždy stej-
ná. „My nechceme šetřit peníze, jen zatím nevíme, jak má 
být zaměstnanec správně ohodnocen“. Nyní, po proběhlé 
mzdové revizi, ale opět přichází na řadu šetření na za-
městnancích a to následujícím způsobem:  
Řada agenturních zaměstnanců byla po několika letech 
(často po více než několika) převedena do kmenového 
stavu ArcelorMittal. Hurá! Konečně se něco pohnulo v 
přístupu k dlouhodobým agenturním zaměstnancům. Ale 

ouha! Po převedení pracují na stejném místě, 
mají stejnou pracovní náplň, stejné spolupra-
covníky, stejné pracoviště, stejného nadříze-
ného, stejné montérky, jen mají nově pracov-
ní smlouvu u zaměstnavatele ArcelorMittal. 
Přesto mají snížený diferenciační tarif 
z důvodu zapracování se na pracovním mís-
tě. Proč? Po dotazu na zasedání Výboru ZO 

AM ČR dne 10. 8. 2017 nám bylo sděleno, že se jedná o 
„DRUHOTNÉ ZAŠKOLENÍ“. Jelikož nikdo ve Výboru ZO 
tento termín nezná, žádali jsme o písemné vysvětlení. To 
jsme ale stále nedostali. Snad odpověď získáme na jed-
nání se zástupci personálního oddělení, které jsme k této 
problematice vyvolali. 
Zatím se snažíme věřit tomu, že mzdová revize probíhá 
z důvodu, aby bylo mzdové ohodnocení zaměstnanců 
průkazné a obhájitelné. Ale tyto manipulace naši víru vý-
razně snižují. 
Máte pocit, že se Vás to také týká? Ozvěte se. 

Strach 
Petr Mrkva 
 

Původně jsem chtěl psát o problé-
mech lidí, kteří zůstali na práci sa-
mi. Vím o pozici, kde zůstal jeden 
zaměstnanec na 10 strojů.  
To ale znamená, že jeden stroj jede, ostatní jsou nevyužity a 
pokud má tento zaměstnanec dovolenou či nemocenskou 
stroje prostě stojí. Až mě napadá jediné, managament vede 
tuhle firmu k nevyhnutnému úpadku. 
Pokud se však zmíním před pracovníky, že poukážu na jeho 
konkrétní případ, odmítají v panické hrůze jakkoli věc zveřej-
ňovat. Naše vedení má totiž obvyklý způsob řešení: Stěžuješ 
si na neuklizené cesty? Hrozí pád na kole? Řešení? Zákaz 
kol v určitém období. Ne jen ježdění, ale nesmíš ho ani tlačit. 
Management nám tím říká, pokud na něco poukážeš, otočí-
me to proti tobě.   
Mám svázané ruce, nemohu psát o konkrétních věcech, do-
tčení mají totiž pravdu. Zlepšení je nepravděpodobné, spíš 
dotčeného zruší a to i přes zjevnou potřebnost. 

Konec levné práce 
Marta Polášková 

Zástupci 53 Odborových svazů 
vyrazili 14. září 2017 do Prahy na 
mítink pořádaný ČMKOS 
(Českomoravská konfederace od-
borových svazů) na podporu mí-
tinku „Konec levné práce“.  
ČMKOS zahájila kampaň Konec 
levné práce v září 2015 s jasným posláním – podpora při 
kolektivním vyjednávání v České republice. Sešlo se 
mnoho zástupců odborových svazů, různých odvětví a 
všichni měli jediný cíl. Vyjádřit podporu ČMKOS. Nechy-
běli ani kolegové ze zahraničí a nechyběli jsme ani my. 
Kolega Středula zhodnotil, co se během dvou let podaři-
lo uskutečnit i to, že spousta práce je ještě před námi. 
Jedno s doporučení pro kolektivní vyjednávání v roce 
2018 je vyjednávat růst mezd o 8-10%, podle možností a 
dobrých ekonomických předpokladů. Odborový svaz po-
travinářství se s námi podělil o úžasnou novinu, a to, že 
se jim povedlo založit odborovou organizaci v Amazonu. 
Předsedu této nové organizace celá hala odměnila po-
tleskem a popřála mu hodně štěstí. Na závěr mítinku, 
ještě společné foto všech účastníků a pak už cesta zpět 
domů. Všichni účastníci si cestou domů měli o čem poví-
dat. Vždyť si odváželi plno dojmů. Tak za rok na shleda-
nou. 
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Pasohlávky 2017… 
Milan Padých (za výrazné podpory Olgy a Antonína 

Pavlíka) 

 

…dneškem už minulost. Čtyři dny strávené 

v ATC Merkur jsou za námi. Cyklo zájezd, 

pořádaný vždy druhý víkend v září, tento-

krát bohužel překrývající se s hornickými 

slavnostmi v Havířově, má už téměř 10-ti 

letou tradici. Já jsem byl účastníkem po 

páté. Ve čtvrtek jsme vyrazili z Ostravy 

dvěma autobusy. Řidiči nás spolehlivě do-

pravil na místo aktivního odpočinku. Program byl individuální, o žaludky se nám starala 

KANČÍ BAŠTA. Někteří v průběhu těchto dní navštívili vinobraní, jiní vinný sklípek 

anebo Aqualand Moravia.  

Přestože všechny dny byly provázeny velkým větrem, neodradil nikoho od výletu po 

okolních cyklostezkách. Vedoucí Mirek Pastýrik zorganizoval i turnaj v plážovém volej-

bale, kde si někteří zahráli poprvé v životě. 

Tým ve složení: Mirek, Rosťa a Luboš si 

vedl nejlépe. Já jsem kvůli lehkému úrazu 

musel bohužel odstoupit. 

Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili Led-

nici, v neděli v podvečer jsme byli zpět 

v Ostravě. 

Takže shrnutí – dobré počasí i jídlo, prů-

měrné ubytování, skvělá zábava a super 

organizátor, prostě PECKA. Snad se příš-

tí rok uvidíme zase.  

Pořádá zájezd do aquaparku WISLA 
 

    21.října 2017     Odjezd – Ostrava DK města Ostravy 7:00 

                             – Havířov autobusové nádraží 7:30 

  

   4.listopadu 2017  Odjezd – Ostrava DK města Ostravy 8:00 

                            – Havířov autobusové nádraží 8:30 

Orientační ceny v aquaparku: dospělý 30 zlotých za 1,5 hod., poté 5 zlotých za každých 30 min. Děti platí poloviční ceny. 
Částku 100 Kč nebo 250,- Kč uhraďte nejpozději 14 dní před konáním zájezdu. 

Závazné přihlášky na  tel. 2051. 

Cena zájezdu pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika  

a jejich rodinné příslušníky je 100,- Kč, pro ostatní 250,- Kč 

 v ceně je doprava a oběd, vstup do aquaparku si hradí každý sám. 

Pojištění není součásti zájezdu. 

Postupy 
 

Přicházím do práce každý den ráno, 
co musím udělat, to je mi známo. 

 
Musím být připraven na pracovišti, 
být správně ustrojen, to mě zajistí. 

 
Boty a montérky, mi hodně sluší, 

zasunu pěnové špunty do uší. 
 

Knoflíky do dírek, všechny co mám, 
průkazku do kapsy košile dám. 

 
Připnu si detektor, ten plyny hlásí, 
zapnu si řemínek, sepnu své vlasy. 

 
Na oči brýle a na hlavu plast, 

mistr mě prověří, pil-li jsem chlast. 
 

Prupisku, snad bude jen jedna stačit, 
budu s ní zápisy v deníku značit. 

 
Baterku na přilbě zkusím, zda svítí, 
to kdyby byla tma, jak někde v ….. 

 
Klíče od jeřábů a od všech vstupů, 

držím se pouze popsaných postupů. 
 

Na ruce navléknu fajn rukavičky, 
z domu mám pár věcí z lékárničky. 

 
Zámeček visací na kapsu hlavně, 

na co je nechápu, je to však správně! 
 

Tašku se svačinou nezapomenout, 
často se nemůžu od stroje hnout. 

 
Doufám, že mám vše co mám mít, 

teď už snad můžu do rachoty jít!  

Linka KOCH není nová…pokračování ze str.1 

V současnosti se na lince provádějí zkoušky. Zatím má zařízení svoje „mouchy“, 
ale to je podobné, jako když koupíme od někoho ojeté auto. A proto doufáme, 
že se „mouchy“ vychytají, přijmou se zaměstnanci, připraví se pro ně zázemí a 
linka KOCH bude dělat to co má – tedy zlepšovat hodnotu drátu a přiláká další 
spokojené zákazníky. 


