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Vážené kolegyně a kolegové,
ke konci se pomalu blíží prosinec a my, jako každoročně, vyhodnocujeme uplynulý
rok a zvažujeme, jaký bude ten následující.
Letos se naši firmě i dcerám v Ostravě dařilo a bylo to vidět i na odměnách
v listopadové výplatě. Všichni dobře víme, jak těžce jsme celý rok pracovali, abychom takových vynikajících výsledků dosáhli. Uvědomujeme si, že na tomto úspěchu se podílely také stovky agenturních zaměstnanců, z nichž někteří se v letošním
roce stali našimi členy.
Za vedení Základní organizace ArcelorMittal Česká republika přeji všem zaměstnancům klidné Vánoce v kruhu těch nejbližších. A mějte na paměti, že kdo nemá
Vánoce v srdci, pod stromečkem je nenajde.
Vítězslav Prak

Založení Rady úsekových důvěrníků - RÚD Č. 12

AMEPO
Již přes tři roky je soustružna válců součástí dceřinné společnosti o které jsem si myslel, že nebude mít budoucnost.
Ale mýlil jsem se a AMEPO žije a vzkvétá.
Tedy vzkvétá pomyslně a nadneseně, tak jako matka i dcera
podává výkony hodné vyspělé společnosti a snaží se být lepší a
lepší ku prospěchu vlastníků. Zda je to i ku prospěch zaměstnanců si odpovězte sami.
Z původní nejistoty vzniku dcery, přes nejistotu našeho prodeje
jsme se propracovali až k celkové nejistotě plné čekání na další
krizi čehokoliv.
Vystřídali se ředitelé společnosti, střídají se agenturní zaměstnanci i ti na smlouvu o podivné dílo, avšak my na soustružně se
držíme v kladných číslech za což patří dík všem zaměstnancům,
jak řadovým tak těm nadřadovým.
Jsme stále členy největší odborové organizace v našem podniku
a snad i platnými členy. Mít záštitu v silných odborech je důležité obzvláště v této době, kdy se jaksi přestává hledět na zaměstnance jako na přidanou hodnotu, ale pouze jako na nástroj,
který má knoflík „přidej“. Avšak tohle je problém globální,
kapitalistický. Naše ZO se pomalu rozrůstá a snad chápeme
proč, ne proto, že chceme být velicí kluci s „gulami“, dámy
prominou, ale proto že v jednotě je síla a tu opravdu potřebujeme a potřebovat budeme!!!
Aleš Chamrád

Dovolte mi na těchto řádcích představit nejmladší přírůstek
do rodiny ZO AM ČR, čítající k říjnu 2014 1232 členů. Tento
úsek vznikl na oddělení L – Hutní a chemické laboratoře.
Začátky tohoto úseku se datují k počátku roku 2013, kdy se členy
ZO AM ČR staly čtyři osoby. V průběhu času se k těmto průkopníkům přidali i další, až na aktuální počet 11 členů. A protože
jsme trošku vzdáleni od jiných RÚD na provozech, bylo rozhodnuto o založení nové RÚD s pořadovým číslem 12. Tato RÚD
byla založena řádnými volbami v září roku 2014.
Při tvorbě tohoto článku jsem přemýšlel, proč k tomu došlo. Proč
se do odborů přihlásili lidé, kteří do této doby v odborech vůbec
nebyli, nebo kteří se rozhodli odborovou organizaci vyměnit
za jinou? Stál za tímto rozhodnutím tlak ze strany vedení a lidé
tímto způsobem hledali nějaké zastání? Ne. A pak jsem na to přišel. Co je hlavní hybnou silou všech změn ve společnosti? Strach?
Ne. Informace. V dnešní době mohou být média nositelem jednostranných, zkreslených informací. Existence organizace, která
poskytuje úplné a pravdivé informace, je proto zvláště v dnešní
době velice potřebná. Přístup k těmto informacím byl tedy hlavním důvodem, proč se tito lidé rozhodli připojit k ZO AM ČR.
Věřím, že tak jak se písečná pláž u moře skládá z jednotlivých
zrnek písku, tak se i naše malá RÚD stane nedílnou a prospěšnou
částí celku zvanou ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika.
Michal Drexler

Den dobrovolnictví
Jako každý rok, i letos v této předvánoční době, se uskutečnil Den dobrovolnictví v pátek 5. prosince. Z nabídky míst, která bývají zveřejněna
na intranetu, jsem si vybrala Centrum pro rodinu a sociální péči, konkrétně Klub Amos, v pavilonu C na Černé Louce.
Ten se zaměřuje na organizování a realizaci interaktivních výstav, netradičních projektů, benefičních akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež a
to nejen zdravých, ale i zdravotně postižených a dětí ze slabého sociálního
prostředí, s cílem doplňovat učivo základních škol a všeobecné znalosti a motivovat ke
smysluplnému trávení volného času. Stěžejními projekty jsou interaktivní výstavy a
k velmi oblíbeným projektům patří Dny řemesel. A právě na jednom takovémto dni
jsem byla já, spolu s několika dalšími dobrovolníky z AMO, přítomna. Měla jsem možnost vyzkoušet si práci s dětmi z 1. - 5. ročníků, které si zde přišly vyrobit drobné vánoční dárečky v podobě papírových přání, vánočních dárkových taštiček, upéct a ozdobit perníčky nebo ozdobit si podle vlastní fantazie vánoční baňku. Bylo milé pozorovat
a zároveň pomáhat těmto školákům, kteří si se zaujetím vyráběli své drobné vánoční
dárečky. Zároveň jsem si uvědomila, jak záslužnou činnost vykonávají lidé z tohoto
sdružení pro naše děti v dnešní přetechnizované a počítači zahlcené době, když dávají
těmto školákům možnost vyzkoušet si techniku ručních prací a řemesel, která bohužel
čím dále více ustupují do pozadí.
Pokračování str.2
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• V pátek 12.12. začalo vyjednávání navýšení mezd pro rok 2015
• Předsedou OS KOVO byl 10.12. zvolen
dosavadní místopředseda kol. Souček
• 4.12. zasedala legislativní komise, pokud máte připomínky k zákl.mat. naši
ZO kontaktujte p.Chamráda
• Lyžařský zájezd na Chopok bude od
12.3.do 15.3.2015
• Nakoupili jsme další vstupenky do
CineStar, zájemci se hlaste na RÚD
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TURNAJ V TŘINCU – obhájili jsme bednu !!!
Dne 22.11.2014 proběhl VIII. Ročník mezinárodního turnaje v halové kopané.
Účastnilo se ho 7 družstev, a my jeli
kurde obhajovat loňské třetí místo, což
se nám podařilo. Tak, jak se ve sportu
mluví, že není těžké urvat nějaké místo
na bedně, ale je o hodně těžší to místo
obhájit, letošní turnaj byl toho důkazem. Bo nebylo lehkého supeřa a vše
rozhodovaly maličkosti a chyby. Pravda
je ta, že jsme měli nějakou marodku,
ale i přesto se naši chlapci rvali jako
byci. Pří vší skromnosti musím konstatovat, že jsme měli na víc. Ale balon je
kulatý, a začíná se od stavu 0 : 0. Prostě ve sportu neplatí žádné kdyby. První skončil
manšaft z Polska, druhý skončil manšaft z Třinca. Poděkování patří jak našim hráčům,
tak ostatním hráčům za fair play hru, ale taky i organizátorům za fajnu sportovní sobotu.
Takže sportu zdar a příští rok nazdar.
KRAUSZ JIŘÍ

Den dobrovolnictví….pokračování ze str.1
Považuji za nejvýše správné poděkovat touto cestou všem, kteří se angažují v této práci,
věnují jí obrovské množství úsilí a svého času, z velké části i svého osobního. Jsou to
„srdcaři“, jinak by tuto činnost vykonávat nemohli. Jsem ráda, že jsem měla možnost
v jejich středu pracovat alespoň pár hodin a určitě se těším zase na příští rok. Všem
bych doporučila si to vyzkoušet! A ještě na závěr: od 3.11.do 21.12. 2014 se koná
v těchto prostorách Výstava „Betlémy bez hranic“, které vytvořily děti česko-slovenské
a česko-polské. Stojí opravdu za zhlédnutí. Nezbývá než žasnout nad kreativitou a nápady! Rozhodně si nenechte ujít. (více www.prorodiny.cz).
Marcela Michalková

Vánoce na huti
Ze střechy na dílnu snáší se snížek
děravým světlíkem prolétl čížek.
Z koksovny rachot je tak nějak tišší
za halou úpraven jsou stopy liščí.
I když se vyrábí, je více klidněji,
přes ploty u tratě zas lezou zloději.
Vedení tu není a přece to funguje,
od válců rovnaček vyvezem okuje.
Lahůdky z domova přidají na těle,
popřejme si tedy
ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Sbírka pro Moment o.p.s.
V prvním prosincovém týdnu proběhla v ArcelorMittal Ostrava sbírka pro charitativní organizaci Moment.
Do této sbírky přispěli zaměstnanci spoustou oblečení, knih, hraček a keramiky. Celkem se
nasbíralo necelých půl tuny věcí. Několik let spolupracuji s touto organizaci, pod kterou
patří Žebřík a Kola pro Afriku, proto chci touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli a
podpořili dobrou věc. Pokud někdo nestihl a chtěl by darovat nějaké věci, tak máte možnost v pěti Ostravských charitativních obchodech. Více se můžete dočíst o tomto projektu
na www.moment-ops.cz.
Přeji vám všem příjemné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2015.
Petr Slanina

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI—LETOS NA HLAVNÍ HALE!!!
ČEZ ARÉNA 28.12.2014 od 13:00 do 15:00
Využijte příležitost zabruslit si na ploše, na které se příští rok
budou prohánět nejlepší hokejisté světa na MS v hokeji.

VSTUP ZDARMA
Zájemci se hlaste u Marcely Michalkové tel. 2051
Redakční rada: Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz , 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, Michal Drexler 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com
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