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Jaká je šance, že tu bude Čech?
Ing. Petr Slanina

Opět budeme mít nového generálního ředitele. Od doby, kdy jsme se stali soukromou společností, zde velelo 8
generálních ředitelů. Za celou tuto dobu zde byl pouze jeden Čech a to bylo na začátku, kdy tady zůstal GŘ
z doby privatizace.
Nevím, jak to mám chápat, zdali je problém v tom, že nemáme kvalitní české manažery, nebo noví majitelé nevěří českým manažerům. Zarážející je, že už jsme došli tak daleko, že dokonce nemáme žádného Čecha ani v představenstvu.
Jsem si vědom toho, že nacionalismus nepatří do podnikání, ale zároveň si myslím, že místní manažer se dívá na budoucnost této firmy jinak než někdo, kdo nemá žádné vazby k místu, kde my nejen pracujeme, ale především žijeme.
Vzhledem k tomu, že při poslední návštěvě nám majitel Sanjeev Gupta sdělil, že s „dočasným“ šéfem Liberty Ostrava,
Paramjitem Kahlonem na tom budou pracovat, tak se snad dočkáme. No a musím ještě za sebe dodat, že se mi lépe
vedou spory s vedením v češtině než v angličtině.

Covid a my
Marta Polášková

Letošní rok ve znamení Covid19 všem přeorganizoval život.
Nejen ten soukromý, ale i pracovní. VZO však stále pracuje, tak jako před Covidem. Nemůžeme se scházet například
na zasedáních VZO ani redakční rady. Přesto probíhají i nadále v pravidelných intervalech přes SKYPE. Všichni se situaci přizpůsobujeme a měli bychom dodržovat veškerá opatření, která vláda i zaměstnavatel nařizuje. Přesto, že to není
vždy jednoduché, musíme se s touto situací poprat a jít dál. Podle přirovnání „Jaký si to uděláš, takový to máš“ je na
každém z nás, aby si čas, kdy nás trápí Covid, zorganizoval co nejpříjemněji. Je to prevít, nejen že nám zrušil všechny
dovolené, sportovní a kulturní vyžití, zrušil i většinu akcí pořádaných každý rok naší Základní organizací. A hlavně znemožnil nám se na nich potkávat. To nám ale nebrání plánovat akce již na příští rok. Doufejme, že se situace co nejdříve
zlepší a začneme se zase potkávat. Sedět spolu v jedné místnosti u jednoho stolu a řešit situace z očí do očí a nejen za
pomocí techniky.

Další vyčleněné činnosti se vrátí zpět do firmy Vyjednávaní dodatku KS na rok 2021
Vítězslav Prak

Ing. Petr Slanina

V létě roku 2014 nám zaměstnavatel sdělil svůj záměr
vyčlenit údržbu linek AMDS CR do firmy AmpluServis.
Jednalo se tehdy o šest zaměstnanců, kteří byli dle Zákoníku práce § 338, převod práv
a
povinností,
převedeni
k 1.9.2014 mimo ArcelorMittal.
Nesouhlasili jsme s tímto rozhodnutím, ale bohužel tehdejší
vedení firmy naše argumenty
vůbec nebralo v úvahu. Dobře si vzpomínám na slova tehdejšího personálního ředitele, který mi na naše námitky, že
tento krok je nesmyslný a firmu bude stát mnohem více
peněz, než by stáli naši zaměstnanci, odpověděl: „Pane
předsedo, personalistika je jen o vyčleňování a včleňování
a teď je doba vyčleňování.“
Pokračování na str.2

Dnes 19.11.2020 proběhne první
kolo vyjednávaní dodatku Kolektivní smlouvy na rok 2021.
Do vyjednávaní jdeme ve shodě, se
společným návrhem všech ZO. Tento návrh jsme si odsouhlasili na společném jednání všech
předsedů a následně ho 29.10.2020 předali personálnímu
řediteli.
Pokračování na str.2
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• Dodržujme pravidla, která nás všechny chrání před šířením koronaviru!!!
• Letošní dar od zaměstnavatele opět celý použijeme pro
naše členy, a to převážně na sociální výpomoc pro dlouhodobé nemocné a pro ty, co přišli o zaměstnání z důvodu
ztráty zdravotní způsobilosti
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Pokračování ze str.1

Dodnes mám hodně nepříjemný pocit z vyjednávání podmínek, za kterých měli
zaměstnanci přejít k novému zaměstnavateli. Musíme si uvědomit, že průměrný věk těchto lidí byl bez pár měsíců 50 let a doba, kterou pro naši firmu
v průměru každý z nich odpracoval, byla více jak 34 let!!! A dnes začínáme o
podmínkách, za kterých se vrátí zpět, vyjednávat znovu. Jen naši údržbáři jsou
o šest let starší…

Vyjednávaní dodatku KS na rok 2021

Pokračování ze str.1

Nebudu momentálně psát naše návrhy, ale během vyjednávaní Vás budeme
informovat o jeho průběhu. Je velice důležité, abyste byli průběžně informování a my měli zpětnou vazbu od Vás.
Vzhledem k tomu, že letošní ekonomické výsledky jsou zatím špatné, tak to
bude opět těžké. Pryč jsou doby, kdy tato firma vydělávala miliardy. Bohužel
však šly mimo huť a to do kapsy pana Mittala. Nutno dodat, že za pomoci některých, kteří zde pořád působí.
Bude obtížné najít kompromis mezi tím, že naše firma si momentálně nedokáže na sebe vydělat a tím, že majitel věří v její budoucnost. To, jak moc této
firmě věří, ukáže fakt, jak moc dá najevo, že si chce své zaměstnance ponechat.

Ahoj sportovci!
Martin Klein

I když letošní rok našim sportovním akcím, díky covidu, nepřeje, nevzdáváme se.
Pokud to bude možné, tak Vámi oblíbené soutěže, turnaje a kulturní akce
v příštím roce opět zorganizujeme. Po delší pauze chystáme v březnu vícedenní lyžařský zájezd. Vím, že je to ještě daleko a je tu covid, který může opět
naši snahu zhatit, ale uvidíme. A kamže to bude? Vyrazíme do slovenských
středisek. První den zájezdu strávíme ve středisku Malino Brdo a v odpoledních hodinách se pak přesuneme do našimi turisty ověřeného a otestovaného
hotelu Rysy v Tatranské Štrbě. Tam je zajištěno ubytování po další tři dny. V
dnech následujících navštívíme tatranská střediska v Bachledové dolině, Tatranské Lomnici a na Štrbském plese. Je tedy nač se těšit, protože lyžování
pod tatranskými štíty je opravdu zážitek. A pokud bude přát počasí, tak i relax
na lehátku přijde po náročné lyžovačce vhod. Tak neváhejte moc dlouho a
jakmile vyjde plakát, hned si pobyt zarezervujte. Těšíme se na společně příjemně strávený čas!

Manažerská fluktuace
Nechtěl bych být manažerem,
ten to má dost těžký,
jeden den si letí érem,
druhý den jde pěšky.
V jednom dni má jasnou vizi,
představí cíle dějinné,
za chvíli pak po revizi,
na nápady přijde jiné.
Manažerská fluktuace
trochu nás dnes tady děsí,
zastaví se jenom krátce,
hned si zase balí věci.
Co si o tom myslet máme?
Co si máme domýšlet?
Vůbec se v tom nevyznáme,
jistoty chcem zase zpět!
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