ČERVEN 2016
ZPRAVODAJ

eNHáčko
IV.ročník

Vydává ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Vyjednávání KS v AMO
Po necelých 8 měsících a 40 kolech
vyjednávání jsme snad blízko od
podpisu nové KS.
Jen pro oživení paměti, začali jsme
vyjednávat pro roky 2016 až 2020, ale
pro veliký rozdíl v názorech jsme volně
přešli na vyjednávaní KS pro roky
2017 až 2020. Pro letošní rok jsme
prodloužili stávající KS. Momentálně
ještě pracujeme na celkovém doladění
textu, proto se dnes ještě nerozepíšu o
jednotlivých bodech, ale nechám to
raději až po podpisu. Mzdovou část
budeme vyjednávat na podzim.
Určitě nám bude po sobě „smutno“,
proto se budeme celé léto na to „těšit“.
Zaměstnavatel nás informoval, že
v rámci tohoto jednání bude chtít znovu oživit myšlenku kafeterie. Uvidíme,
v jaké přesné podobě bude toto představeno.
Ing. Petr Slanina
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Vyjednávání dodatku KS v
AMDS CR
V ArcelorMittal Distribution Solutions CR podepsáno! V pátek
10.června 2016 jsme podepsali dodatek Kolektivní smlouvy v AMDS
CR, který řeší hlavně navýšení
mezd v této dceřiné společnosti
s platnosti od 1.dubna 2016 do
31.března 2017.
Jakým způsobem se mzdy navyšují
tady nebudu popisovat, protože všichni zaměstnanci této firmy byli na výrobních poradách se strukturou navyšování seznámeni námi i vedením
společnosti AMDS CR.
Po poněkud nervóznějším začátku
vyjednávání, kdy hospodářské vedení
nemělo schváleno z korporátu navýšení mezd, jsme se přeci jen posléze
dostali do standardního vyjednávacího procesu. Ten byl zakončen dle

mého názoru velice dobrým kompromisem. Pokud se bude plnit plán, zaměstnanci AMDS CR se mohou těšit
na solidní růst mezd v letošním roce.
Jak to tak v životě chodí, něco končí a
něco zase začíná. Vyjednávání mezd
skončilo a v pondělí 20.června 2016
začne jednání o nových ukazatelích
prémiového řádu. A jedeme dál…
Víťa Prak

Vyjednávání dodatku v AMEPO
Tak jako v mateřské společnosti AMO, tak i v AMEPO
jsme dohodli dodatek stávající KS pro letošní rok. Dohodě předcházelo bouřlivé vyjednávání doplněné informačním mítinkem se zaměstnanci na Kováku.

Den otevřených dveří, zvláště
kancelářských
Když jsem doma před časem prohodil, že na huti bude den otevřených dveří, byla moje žena překvapivě pro. Takové akce dělají různé
firmy i instituce. Hasiči, přehrady,
školy, továrny i poslanecká sněmovna. Většinou v sobotu. Ale na
huti je v neděli. To je chytré, tak to
dělá málokdo.
eNHáčko

Dodatek je obdobný jako v AMO, jen rozdělení je trochu
odlišné. Jednorázovou odměnu ve výši 1,3% je možné
vyplatit ve mzdě, nebo formou příspěvku zaměstnavatele
na penzijní připojištění. Tato jednorázová odměna bude
od roku 2017 převedená do odměny za EBIT2 (z dosavadních 1,3% na 2%) a do čtvrtletních prémií (z dosavadních 5,5% na 6,3% respektive z 11,5% na 12,3% u kategorie mistři).
Další navýšení v letošním roce bude v odměně za splnění EBIT 2. Za splnění prvního pololetí bude tato odměna
navýšená o 0,5% a další 0,5% za splnění v druhém pololetí. Toto bude vyplaceno v listopadové výplatě v prosinci.
Platnost tohoto dodatku je podmíněno uzavřením nové
KS pro rok 2017 mimo mzdové části, kterou budeme dojednávat na konci roku.
Ing. Petr Slanina

To krásné nedělní ráno jsme nesnídali doma. Proč taky, když na Kováku
bude možnost občerstvení. A opravdu, před hotelem kávový stánek, uvnitř otevřená restaurace. Potom ještě
nezbytná uvítací a bezpečnostní
přednáška. Kinosál Kováku byl už
v deset hodin zahřátý tak, že po deseti minutách jsme byli mokří jak po májovém dešti. Rychle do přistaveného
autobusu, tam snad klimatizace funPokračování na str.4
guje.
www.odboryam.cz
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KRÁTCE
• Na revizi diferenciačního tarifu pracuje
tým složený z členů jednotlivých RÚD

• V AMDS CR tvoříme nový prémiový řád
• Na letošní V50 zůstala dětská čepice,
informace na tel. 2051

• V sobotu 18.6.2016 proběhne tradiční
tenisový turnaj ve čtyřhře

• Počet uživatelů využívající náš nadstandardní program Vodafone překročil 5000
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Více fotek na
ww.odboryam.cz

Poprvé jinak
Máme za sebou již 43. ročník Valcířské padesátky. A jaký byl? Pro
mě určitě zcela jiný, než předešlé.
Poprvé jsem se totiž účastnila ne
jako turista, ale jako člen štábu V50.
Vůbec jsem si nedokázala představit,
jak je to organizačně náročné. Vše
začalo již daleko před termínem V50
přípravou. Počítaly se zásoby tácků,
kelímků, misek a dalších věcí
z minulých let, objednávaly a dokupovaly se další. Proběhly přípravné poeNHáčko

rady štábu V50, kde každý člen dostal svoji úlohu jako člen hlídek, obsluha při výdeji jídla či pití, evidence
účastníků, tisk diplomů, řidič, pomocník v kuchyni a další. Pak nastal den
D, který pro členy štábu začal již pátkem, kdy se stavěly stany, značily
trasy a připravoval se celý základní
tábor.
Sobota ráno začala budíčkem v 5.30,
rychle se nasnídat, nanosit do stánků
občerstvení a připravit se. První
účastníci přicházeli již v 6.30 a po
registraci se vydali na vybraný pochod či jízdu na kole. Odpoledne byl
připraven program, hrála kapela, přiwww.odboryam.cz
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jeli hasiči, děti se mohly zúčastnit
různých soutěží. Večer se chystal
táborák a ubytovávali se někteří
účastníci. Všichni si oddechli, že se to
zvládlo bez větších
problémů.
V neděli ráno nás čekalo balení stanů
a odvoz všeho zpět do Ostravy. Trochu nám to znepříjemnil déšť, takže
zabalené stany jsme pak museli několikrát rozbalit, dosušit a znovu celé
sbalit.
Co říct na závěr? Byla to náročná
akce, ale spokojený výraz všech 651
zúčastněných a slova, že příště určitě
zase přijdou, jsou pro nás dostatečnou odměnou. Ing. Jitka Javůrková
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Zájezd do Bojnic
Na výlet na pohádkový hrad do
Bojnic nás odvezl spolehlivý „zlatý“
autobus.
Cesta převážně ubíhala letní horskou
krajinou. Když jsme přijížděli na místo,
rozevřelo se před námi panorama
města s dominantou hradu.
Cesta z parkoviště k hradu byla příjemně krátká. Prohlídka hradu byla
zajímavá nejen krásným interiérem,
zajímavě řešenou architekturou, ale i
kurzem „rychloslovenštiny“. Natahovali
jsme všichni uši, malí i velcí, abychom
tu velkou porci informací v rychlém
staccatu slovenštiny pojmuli. Některé
z nás to pobavilo, ale některé ne.
Součástí prohlídky hradu byla návštěva krypty s hrobkou posledního šlechtického majitele a podzemní aragonito-

Den otevřených dveří…..

Autobus pomalu projíždí hutí, výklad
o tom, co je tady, co je tam, až jsme
dorazili k minihuti. Při minulé
exkurzi jsme procházeli i přes
ocelárenskou část, tentokrát
jen přes válcovnu. Válcovalo se
na „šteklu“, ale tam toho při
válcování moc vidět není. Pak
zase busem kolem válcovacích
tratí zpět ke Kováku.
Teď ještě jeden okruh – ředitelství. Nejdříve podzemí. Při
prohlídce krytu pod budovou
mě napadlo, co se asi děje
s ostatními kryty v celém areálu ostravské hutě? Když jsem četl, že
v plánu prohlídky je i kancelář generálního ředitele, říkal jsem si - co na
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vé jeskyně.
Městečko pod hradem bylo snadno
dostupné, přívětivé k turistům svou
úpravou a řadou krámků a samozřejmě vícerem pohostinství a restaurací.
Cesta domů proběhla v příjemném
poklidu.
Závěrem lze říci, že jsme strávili velmi
příjemný den.
Mirek Korta

Sekačky
My máme traktůrky nové
a to jsou už stroje snové.
Tak jsme se na ně těšili,
aby nám tu trávu kosily.
Je to ta sekačka moderní,
je radost sekati trávu s ní.
tom může být zajímavé? A opravdu –
nic. Slušná kancelář bez zbytečného
luxusu. Jen ten zvlněný koberec na
chodbě. Pozor! Nebezpečí! A
největší atrakce? Jízda páternosterem s přejezdem přes
nejvyšší bod. Ještě vyhlídka ze
střechy a exkurze je ukončena.
Musím uznat, že den otevřených dveří byl dobře připraven,
všechno klapalo podle rozpisu
a lidé podílející se na průběhu
této akce fungovali na 100%.
Což zvláště v rozpáleném Kováku a v kolujících autobusech
nebyla legrace. Jen škoda, že se ty
dveře neotevřely trochu více i na výrobních halách. Protože tam je to nejzajímavější.
Ivan Pěknica

Co poněkud divné je,
něco se seklo
a zas se nic neděje.
Prý není uhrazen servis,
zrovna, když trávy je nejvíc.
A než se vyřeší problém
čím posečeme trávu,
možná by to chtělo ovci,
nebo třeba krávu.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá 8.9.-11.9.2016 cyklistický zájezd na Jižní Moravu
Sraz ve čtvrtek 8.9. v 7:30 hod. pod Frýdlantskými mosty. Odjezd po naložení kol na vozík.
V poledne příjezd do rekreačního střediska HUTNÍK v Radějově, ubytování (4 lůžkové
chatky nebo ubytování na pokojích), individuální program, v sobotu vinobraní Strážnice.
Cena pro účastníky

(členy ZO OS KOVO AM ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří
nečerpali v letošním roce dotaci)

Chatky : dospělí 650,-Kč, děti do 15 let 350,-Kč
Pokoje : dospělí 700,-Kč, děti do 15 let 400,- Kč
Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování,
polopenzi.
Závazné přihlášky
s platbou do 12.8.2016 na tel.2051 Ing. Jitka Javůrková

Upozorňujeme, že každý absolvuje zájezd na vlastní nebezpečí!
Redakční rada: Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com,
Paszová Valerie 7508 Valerie.Paszova@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com
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