ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

SLOVO ÚVODEM
Zima za námi, jaro před námi, tak si hodíme další číselko
našeho nepravidelníku, ve kterém si shrneme události
týdnů minulých i budoucích.. Na co se ale všichni teď asi
těšíme ze všeho nejvíce, jsou svátky Velikonoc a s tím
spojený prodloužený víkend! Takže bohatou pomlázku a
hlavně veselý šmigrust všem zaměstnancům přejeme..! A
v úterý bacha na bráně.. :-)
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PRACOVNÍ KALENDÁŘ NA II. KVARTÁL 2018
Že fabrika je jedna velká drbárna, to víme už dávno, ale
taková rozmanitost "kachniček", to tady už dlouho
nebylo- no jo, jarní období se opravdu blíží.. Takže
stručně, jasně a bez debat. Poslední domácí "gulošváloš"
za zaměstnavatelovic peníze nás čeká ve středu a čtvrtek
před největšími křesťanskými svátky- žádné pondělí ani
úterý k tomu tedy opravdu nepřibyde. Tím se uzavře
kvartál první, a ve druhém jenž začne týden na to, již
zapomeňte na nějaké takovéto odstávky! :-) Objednávky
jsou, navíc bude najíždět facelift našeho jediného SUV,
takže o práci nebude nouze, ačkoliv na sobotní přesčasy
to ještě asi ani tak nebude.. A třetí kvartál? Ten je zatím
ve hvězdách.. :-)
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ODBOROVÝ PAUŠÁL

Připomínáme, že jako členové naší Základní Organizace
máte možnost využívat zvýhodněný paušál vyjednaný
Odborovým Svazem KOVO, kterého jsme hrdou součástí.
Například pro agenturní zaměstnance, jenž jsou našimi
tajnými členy, je to jediná možnost jak v této oblasti
ušetřit alespoň nějakou tu korunu, jelikož obdobný
program od HMMC na ně bohužel nepamatuje. :-(
Nabídku paušálů naleznete na odborovém webu
www.odboryhmmc.cz v sekci benefity, ve které rovněž
naleznete i upgradovaný leták s postupem, jak o toto
zvýhodnění zažádat. Pokud to z toho nejste schopni
pochopit, tak to rovnou vzdejte, jelikož je psaný tak, aby
infomace z něj úspěšně vstřebal i úplný diletant..! :-)
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NA ČEM NYNÍ PRACUJEME…
Existuje plno aktivit, které se musí, respektive by se měly
dělat a taky dělají, ale z nějakého důvodu o nich nelze v
jejich průběhu permanentně informovat. Přesto se vám
alespoň pokusíme nastínit oblasti, do kterých se aktuálně
soustředí naše pozornost..
1. připomínky ke směrnicím, dle kterých se řídí chod
podniku, týkajících se většího počtu zaměstnanců, ale
přesto s námi nebyly projednány. K tomuto kroku nás
nastartoval průběh loňského periodického školení BOZP
a hlavně ta parodie ohledně evakuace celého závodu.
Věděli jste například, že v podniku máme 163 směrnic (
interních procedur ) 1. a 2. stupně? A jedna z nich je
například "pracovní chování a systém nápravných
opatření", díky které lze udělovat vytýkací dopisy i za
kdejakou "prkotinu", nad kterou by v jiných velkých a
moderních závodech sotva mávli rukou...
2. úprava systému hodnocení pro TT. Během loňského
vyjednávání o KS jsme si řekli, že se na tuto problematiku
vrhneme, a tak nyní i činíme. Prozatím je vše ve fázi
diskuze. Důvěrníků, členů výboru a DARKu se pak můžete
zeptat i na případné detaily. Bohužel jsme teprve úplně
na začátku, a k nějaké úpravě či změně k lepšímu ještě
vede dlouhá a trnitá cesta.. :-(
3. "semiflexi" pracovní doba pro MT. Nějaký proces v
této oblasti se již opět a zase prý nastartoval- dotyčnému
oddělení samozřejmě držíme palce ať to konečně
dotáhnou do úspěšného konce! :-) Prozatím tedy
sledujeme z povzdálí..
4. příprava na kolektivní vyjednávání v roce 2019.
Prémiově máme od loňského roku uzavřenu KS na dva
roky, a tak nyní poprvé využíváme možnosti se plně
soustředit na vyjednávání v jiných velkých podnicích,
včetně sběru detailních a neveřejných dat. Samo sebou,
že naše pozornost je upřena zejména na TPCA ( tam
dokonce máme na 26.03. domluvenu visitu ),
republikového leadera Škoda auto, a na pomyslném
prvním místě naši "setřičku" KIU ze Žiliny.. Těch čísel,
grafů, tabulek je opravdu neskutečně mnoho, a vybrat z
nich něco použitelné pro naše budoucí potřeby zabere
kvatnum času. Řídíme se tedy citáty- "je lepší být
připraven než-li překvapen", no a také jedním
populárním z doby římské- "moudrý muž se v dobách
míru připravuje na válku".. :-)
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŠ !!!
Zaspali jste, nebo si šli při cestě do práce uvědoměle
nanečisto fouknout, a ještě se ukázal zbytkáček? Voláte
nadřízenému a ten naléhá, že nemá lidi, ať tedy dorazíte
alespoň na část směny, že se to pak nějak navede..?! Tak
to by jste se měli mít na pozoru, jelikož vás to taky může
přijít na pořádný ranec! Tedy pokud se se svým GL
operativně a prokazatelně nedomluvíte na dovolené či
neplaceném volnu.. V opačném případě vám totiž bude
navedena neschálená/ neomluvená absence, byť by to
měla být i jediná minutka!!! A jako za takovou příjdete o
docházkový bonus 1.600 Kč, co naopak automaticky
dostanete je vytýkací dopis a hodnocení D = dalších 2.700
Kč v průměru fuč + roční odklad povýšení. A aby toho
nebylo málo, tak jako bonus vám ještě vezmou čtvrtinu
tzv. dovolenkového bonusu a bonusu za splnění plánu, tj.
3.019 Kč + 3.743 Kč.. Suma sumárum 11.062 Kč v
pejru!!! Represe zafunguje doslova na jedničku s
hvězdičkou, a to se vyplatí..... :-( Pokud tedy opravdu
nemáte férového nadřízeného, jenž se za vás v případě
komplikací umí postavit, raději nevstávejte ani z lůžka,
případně se otočte na pětníku, a zamiřte si to pěkně k
lékaři pro štempl. Sice budete tratní 800 Kč na
docházkovém bonusu, ale dalších více jak deset tisíc
korun ze svého rodinného rozpočtu již obětovat
nemusíte! - pro modelový výpočet byla použita základní
mzda pro Op2 a výše neomluvené absence do méně jak
půl směny
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

NABÍDKA OS KOVO
Už pomalu ale jistě plánujete letní dovolenou? Pak se
vám možná bude hodit nabídka této zavedené cestovní
kanceláře. Každý člen OS KOVO má nárok na slevu 1.000
Kč ( u leteckých a autokarových zájezdů ), a pokud si
zájezd zarezervuje do konce dubna, může čerpat slevu
dalších 2.000 Kč ( na zájezd pro dvě osoby ). Navíc každý,
jenž vstoupil / vstoupí do naší ZO od 01.01.2018 do
30.04.2018, bude automaticky zařazen do slosování o
zájezd v hodnotě 20.000Kč dle vlastního výběru!

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

STRAVOVACÍ KOMISE

V poslední době se množí stížnosti na velikost porcí,
nízkou teplotu polévek a kvalitu jídel obecně. Za tyto
podněty samozřejmě děkujeme- ty konkrétní se pak
snažíme projednat v rámci stravovací komise. Nicméně v
první řadě by jste měli využívat možnosti, jak případný
problém vyřešit hned na místě! V kantýnách jsou k
dispozici váhy, teploměry, případně vedoucí, se kterým
lze onen nedostatek ve stravování operativně odstranit.
Pokud i přesto budete mít pocit, že né vše bylo učiněno
ku vaší spokojenosti, napište nám přesně kdy, kde, kdo,
co.. :-) Jenom fotky nepovedených porcí na facebooku
totiž tu naší kulturu stravování nikam neposunou..
PETR TOMEK, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI
CZECH

BUNDISKO
Tož aj na takeho cypa jak su ja došlo. Pry už mam ve
zdejši modern fabrike odrachlovane přes 10 roku, tak mi
dali darkovy poukaz na šustku. Bo su panko odborar, tak
dostanu enem horek, na galety totiž už nezbyl bakšič- nu
zaujimave u automobilky co vyváďa rok co rok miliardy
na druhy konec zeměgůle, no ale co už. Prej to ale neni
jen tak ledajaka šustka, je to moc kvalitni a draha
sofčelka! Taka fajna, modra, s logem skoseneho háčka na
jezdcach od zypa, nekouše, hřeje.. Hned sem si
vzpomenul na Zdéňu Srstku z pořadu Chcete Mě. :-) Kaj
ju ale budu nosit? Po robotě nemožu, bo si mě někdo
može spletnut s těma rušnovodičama co tu voziju ty
partyje na čumendu. Na hory to tež nende, bo jak nas
bude vjacej takych cypu, tak to bude vyzerat ako
organizovany fabrikovy vyplaz. Do garaže je teho tež
škoda, bo stači hopsnuť jedna iskra od brušenia či vajgla a
je z teho emental.. Tož co ja budu s hentakym pajadlem
robit? No nebylo by lepši nějaku kešeňu radšej do vyplaty
jebnuť? Tak jak sa to normalno v takych velkych a
modernych fabrikach robi? Pry chechtaky kazi charakter
mluvilo jedno mamlasisko- no neni to tež kus cypa? Ať si
to zkusi řect v samošce u pokladny Mařce, ta mu hned
jednu lapne aby se z hentakej hovadiny probral. Co už no,
darovanemu šemikovi na zubiska nečum a rob si s tym
bundiskem co chceš..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

