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Konference ZO OS KOVO AM ČR

Sto lidí, sto chutí…

Stanislav Hradil

Robert Kögler

Ve čtvrtek 4. května se konala Konference naší základní organizace.
Na konferenci naší základní organizace vystoupil ředitel
závodu 10 – Koksovna Ing. Václav Habura, Ing. Martin
Dryják pověřený vedením závodu 14
– Válcovny, Bc. Jan Mikoláš, ředitel
výrobního závodu AMDS CR, Ing.
David Božoň, manažer pro výrobu a
techniku AMEPO. Přítomen byl také
ředitel pro výrobu Bc. Anoop Nair,
který bilancoval současnou nepříliš
příznivou situaci na trhu a provozní
záležitosti firmy. Z Prahy k nám zavítal i předseda OS KOVO kol. Jaroslav
Souček.
Hospodář ZO Petr Slanina hovořil
především o vyjednávání kolektivní
smlouvy, komentoval čerpání rozpočtu roku 2016 a představil rozpočet na rok 2017. Předseda
Vítězslav Prak přednesl zprávu o činnosti ZO za uplynulé
období.
Konferenci byl předložen návrh na změny v Zásadách hospodaření, také návrh k zahájení jednání s VZO OS KOVO
Mittal Steel Ostrava-3 Servis s cílem sloučení s touto ZO.
Na závěr vystoupili i zástupci dalších VZO působících
v AMO. Kolegové Pavel Fichna, Roman Bečica, Rostislav
Šustr a také zástupci klubu důchodců. Jediným negativem
byla stále nefunkční klimatizace v sále, ale ani to nezabránilo hladkému průběhu celé konference a následné plodné
diskuzi

Co vidím jen já ?
Robert Kögler

Doba se vyvíjí, modernizuje,
nároky se zvyšují, konkurence
narůstá, tlak na zisk a produktivitu se stupňuje, mění se i přístup zaměstnavatele k zaměstnancům.
I odborová organizace nemůže žít z minulosti a musí tento
trend následovat, ale nikdy by neměla slevit z podstaty
věci, proč vznikla a proč existuje. Musí hájit zájmy svých
členů! Patřím do skupiny silně ovlivněné jedním zarytým
odborářem a mé přesvědčení o významu a smyslu odborů
udržují při životě kolegové, kteří ctí tuto myšlenku a snaží
se ji rozvíjet a dodržovat i když ne vždy se všechno podaří
tak, jak bychom si přáli. Nemohu si nepovšimnout, že je
tady i další komunita a to jsou ti, co se jen vezou ve vleku
bez nějaké zásluhy a strategicky vyčkávají, na kterou misku vah se přikloní. Co mě ale docela vytáčí je ještě jedna
partička na scéně, nad kterou kroutím rozpačitě hlavou a
kladu si otázku, jestli jsou stále členové odborů, anebo
překročili na druhý břeh a zapomněli nám o tom povědět. I
pro odborovou organizaci platí, že je taková jakou ji „My“
odboráři dovolíme mít!
eNHáčko
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Informace o naší výroční konferenci už v tomto vydáni je, přesto bych se chtěl s Vámi podělit o poznatek,
který jsem si z tohoto dne odnesl.
Jelikož se sejdeme v takovém počtu odborářů opravdu
pouze jedenkrát v roce a těch věcí
co se za tuto dobu událo a které
nás čekají je spousta (např. změny
v nové KS, narůstající agenturní
zaměstnávání, připravované revize
DT, mnohdy nespolupracující ZO
v naší firmě, rušení pracovních
míst, apod.…) čekal jsem bouřlivé
diskuse k těmto tématům. Jaké bylo
mé překvapení, když největší plamenná debata zahořela na téma
Vánočního dárku.
Pokračování na str.4

Kdo je příště na řadě?
Pavel Fichna

Společnost AMEPO po roce připravuje
další scénář ukončení výroby, tentokrát na
oddělení Oceli, patřící Slévárně. Důvod? Dlouhodobá
ztrátovost, o které ale neměli zaměstnanci do doby oznámení nejmenší tušení. A co bude se zaměstnanci z Oceli?
Nahradí nemocné z jiných oddělení slévárny, kteří se z
vážných zdravotních důvodů zpátky již nevrátí a taky zaměstnance, kterým bude schválen Odchod z firmy podle
předem daných podmínek.
Říkáte si, že je vše v pořádku? Není, protože část výroby
(zisková) z Oceli bude zachována i za cenu nutného udržení provozuschopnosti celého výrobního zařízení. Byla
tedy hlavním důvodem opravdu ztrátovost, nebo vyřešení
personálních záležitostí ve smyslu snížení počtu zaměstnanců?
Na závěr jen zmíním osud provozu Dvojkolí, který měl být
vloni utlumen. Dnes se tam už kola sice neobrábějí, ale
výroba hřídelí pro nápravy úspěšně pokračuje, i když s
omezeným počtem zaměstnanců.
A co neméně zvláštní osud BESSu?

KRÁTCE
 Předseda odborové Komise BOZP Ivo Duksa odešel z firmy,
jeho práci převzal Pavel Sára

 V hale bývalé P250 se připravuje k provozu linka na zušlechtění drátu

 Industriall: Za stejnou práci stejnou mzdu
 Průměrný věk zaměstnanců v AMO je 48 let
 Firmě HADR A KYBLÍK skončila licence na agenturní zaměstnávání

 ODS prosazuje do novely ZP možnost dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu

 V ČR žilo v roce 2016 cca 490tis.cizinců, z toho 23% Ukrajinců a 22% Slováků
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UŽ VÁS VYHLÍŽÍME
ŠTÁB V50

T R A S Y – pěší:
10 km: HŘIŠTĚ – HUSITSKÁ KAPLE – PODÉL LOUKY A DOMKŮ – ŘEKA SATINA
– SKI MALENOVICE a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ(pro rodiny s dětmi)
19 km: HŘIŠTĚ – ŽÁR – MALÝ SMRK (vrchol) a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ
(8. ročník - Po kopečcích kolem Lysé hory)
20 km: HŘIŠTĚ – TRAFAČKA – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ
– SEPETNÁ – ROZCESTÍ BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ
30 km: HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –
ŠANCE – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ- ROZCESTÍ
BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ
50 km: HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –
ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY – ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA –
BÍLÝ KŘÍŽ – JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ
– ROZCESTÍ BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ
T R A S A– cyklo :
50 km cyklo: HŘIŠTĚ– TRANSFORMÁTOR (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –
ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY- ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA – BÍLÝ KŘÍŽ –
JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – ZIMNÝ – IVANČENA – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ –
SEPETNÁ – OSTRAVICE (HOSPODA U SPLAVU) - HŘIŠTĚ
eNHáčko
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ORGANIZAČNÍ POKYNY V50
PREZENCE: 27. května 2017 – Fotbalové hřiště TJ Ostravice
POCHODY (10, 19, 20, 30 a 50 km)
JÍZDA NA HORSKÝCH KOLECH (50 km)
START: Fotbalové hřiště TJ Ostravice 7,00 – 10,00 hod. - průběžný start všech pochodů a jízdy kol
CÍL:

Fotbalové hřiště TJ Ostravice

DOSAŽITELNOST STARTU: Vlakem ČD, trať č. 323 do Frýdlantu n/O, zde přestoupit na vlak směr Ostravice.
Vystoupit na zastávce Ostravice – zastávka a dál pěšky po vlastním značení V50
k prezenci pochodu na fotbalovém hřišti TJ Ostravice.
Autem, parkování u příjezdové cesty k hřišti TJ Ostravice.
STARTOVNÉ: Dospělí = 70,- Kč, děti od 6-15 let = 30,-kč.
Ceny platí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ArcelorMittal Ostrava a dceřiných
společností, v ceně malý dárek pro účastníky.
Cizí účastníci dospělí = 100,- Kč, děti = 50,- Kč.
PODMÍNKY ÚČASTI: Nejnižší věková hranice pro 50 km pochod je 15 let. Na ostatní trasy doporučujeme
doprovod dospělé osoby.
Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí.
OBČERSTVENÍ: Ze startovného je v cíli pochodu hrazeno malé občerstvení
(uzenina, Valcířský ležák nebo nealko), další občerstvení je ve vlastní režii účastníků pochodu.
Na trase pochodu pouze pitný režim na kontrolních stanovištích.
UBYTOVÁNÍ: LETOS NENÍ MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ!!!
ORGANIZAČNÍ: Šlape se za každého počasí.
Pochod prochází z větší části po turisticky značených cestách a
trasy vedou i po silničních komunikacích, proto dbejte své osobní
bezpečnosti. Některé úseky jsou značeny vlastními značkami
pochodu. Během pochodu si nezkracujte trasy!
!!!! POCHODUJETE A JEDETE CHRÁNĚNOU OBLASTÍ BESKYD !!!!
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K 31.04.2017 využívá námi nasmlouvané nadstandartní podmínky 5 839 uživatelů.
Aktuální tarify jsou na našich webových stránkách.

TENISOVÝ TURNAJ V TENISE
Martin Klein

V letošním roce pořádáme V. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře.
Turnaj se uskuteční na kurtech Tenisové akademie Kubáň Poruba. Začátek turnaje je v 8:00
24.6.2017, sraz v 7:30. Všichni vyznavači, tohoto krásného sportu jste zváni. Závazné přihlášky hlaste na tel.2051. Startovné je 100,-Kč/pár
pro naše členy a
rodinné příslušníky ostatní 200,Kč/pár.
Budeme se na
vás těšit.

Rybí oko
Před každým vchodem, u každých vrat,
je malá kamera, co kdybys krad?
Malinkým očičkem tě stále sleduje,
postav se před ni vždy upraven vestoje.
Ta malá potvora má oko rybí,
klidně ji nadávej, zvuk zatím chybí.
Vidí vše dokola, vlevo i vpravo,
na to tě sledovat má přece právo.

Sto lidí, sto chutí…pokračování ze str.1

Jestli jsi v montérkách anebo nahý,
Ta vlna kritiky a pranýř hospodáře, posnaží se ostošest upevnit vztahy.
tažmo celého ZV, za nevhodně zvolený
dárek mě až šokovala a vzala dech. Nabyl jsem dojmu, že špatným výběrem a Někde jsou schovány videa záznamy,
proto se zdrž a nedej ji do tlamy!
nezvolením toho nejméně pracného,
nejjednoduššího, nejméně důstojného a
pro mě až urážejícího dárku, poukázky na 10l benzínu nebo 2kg prsních kuřecích
řízků, jsme pokazili spoustě odborářů celé Vánoční svátky. Konečně jsem poznal,
kde nás „tlačí bota“! Nemusí to tak být. Každý rok a s velikým předstihem Vás ÚD
žádají o náměty na vhodný dárek, nejlépe universální, zázračný, aby všichni byli spokojeni, ale až na výjimky bez odezvy. Změňte to, zavalte nás nápady, kritizovat je tak snadné…. Za sebe a myslím, že i za celý ZV se těším, jak budeme
rozhodovat mezi výborným a skvělým dárkem.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá 17.června 2017 zájezd do ZOO a zámek
Zlín-Lešná
Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR - 100,-Kč
Cena pro ostatní - 250,-Kč
(Cena zahrnuje dopravu, cena nezahrnuje vstupné a pojištění)

Harmonogram:
7:00 odjezd od Kauflandu - Havířov
7:30 odjezd Domu kultury města Ostravy
9:30 příjezd k ZOO Lešná
9:30 – 17:00 volný program
17:00 odjezd od ZOO Lešná
(možnost upřesnění ráno v autobuse)
Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem do 7.6.2017 na tel.2051, nebo u svých úsekových důvěrníků
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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