ČERVEN 2019

ZPRAVODAJ

eNHáčko
VII.ročník

Vydává ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Jednání odborových organizací v Bruselu
Petr Slanina

11.6. proběhlo v Bruselu na půdě IndustriAll jednání
zástupců odborových organizací všech podniků ArcelorMittal, které jsou součástí prodeje.
Hlavním tématem byla nadnárodní Evropská rámcová dohoda s Liberty House. Dohoda by měla obsahovat plány
investic zajišťující dlouhodobou životaschopnost podniků,
garance udržení a rozvoje zaměstnanosti, garance dodržování existujících kolektivních smluv a plány sociálního zabezpečení po další tři roky po datu ukončení jejich platností. Taky by měla zajistit průběžné zvyšování mezd a pečo-

číslo 6

vat o zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Další součástí je
právo na kolektivní vyjednávání ve všech podnicích a vedení sociálního dialogu se zaměstnanci a jejich zástupci.
Předložili jsme další body, které považujeme za důležité
v dohodě mít. Jednak je to způsob financování celé kupní
transakce a jeho dopady na jednotlivé podniky, využití nadlimitních povolenek CO2, auditované účetní závěrky, které
zajistí transparentní hospodaření a zajištění konkurence
vůči ArcelorMittal. Tato rámcová smlouva by měla být podepsána do konce června a bude zaručovat minimální hranici pro lokální dohody. Na této schůzce Liberty House přislíbila vytvořit do šesti měsíců od převzetí podniků, Evropskou radu zaměstnanců.

Co se děje s Evropským ocelářstvím?
Vítězslav Prak

Všichni, co se v tomto oboru pohybujeme, jsme si určitě všimli, že se
zrovna dvakrát „nešturmuje“.
Tratě chvílema postávají, ceny našich výrobků také nic moc, šrot je levný,
což nahrává našim konkurentům, kteří používají k výrobě oceli trochu sofistikovanější zařízení než my. Ale ani oni nijak nejásají! K tomu všemu prodej
naší firmy do rukou nečitelných vlastníků. Minulý měsíc jsem byl na Evropské radě zaměstnanců ArcelorMittal v Lucemburku a musím Vám říci, že
tam nejásal vůbec nikdo. Stavební sezóna v plném proudu, ale obchodníci
s železem moc nenakupují, automobilový průmysl také netrhá žádné rekordy. A to napříč celou Evropou. Na nedostatek zakázek si stěžují všichni. Ti, co zůstávají v ArcelorMittal, se však ještě
navíc bojí, že po navýšení kapacity v italské ocelárně Ilva, oznámí vedení AM zavírání dalších provozů v Evropě. Jen tak
mimochodem, na Evropské radě jsme jednali o zavření vysokých pecí v Polsku a Španělsku, ale o tom, že se bude zastavovat výroba v mittalovských fabrikách také v Německu a ve Francii tam nepadlo ani slovo. A za týden už o tom psali
v tisku. Sdružení Evropských majitelů oceláren Euroferr žádá opakovaně Evropskou unii o pomoc. Mittal se dokonce rozhodl oslovit vlády všech zemí Evropy, kde má své továrny. Sdělil jim, že se musí finančně podílet na modernizaci jeho
zastaralých provozů, jinak zůstanou neschopné konkurence a dojde k jejich zavření! Nevím, co mu pan Babiš odpověděl,
ale nemyslím si, že mu něco slíbil. Za ty desítky miliard, které si z Ostravy pan Mittal odvezl, by se dala zmodernizovat
nejedna fabrika. Co říci závěrem? Pohledem novohuťáka, který ve firmě „jede čtvrté gumy“ a díky Evropské radě získal
také trochu přehled o tom, jak to chodí u Mittalů jinde v Evropě, majitelé své firmy drancují, neinvestují a zisky si odvádějí
ve svůj prospěch jinam! Za takových podmínek těžko očekávat světlé zítřky.

Oslava výročí 60 let Soustružny válců
Pietraszková Zuzana

V sobotu 18.5.2019 jsme oslavili na Provoze 23 –
Soustužna válců 60.výročí.
Dopoledne proběhl „Den otevřených dveří“. Přišli se podívat jak děti, tak bývalí zaměstnanci. Nejmladším účastníkům bylo 8 a nejstaršímu 91 let. Kromě prohlídky provozu
včetně
výkladu
a
zodpovězení dotazů byla přichystána krátká, ale poutavá prezentace.
Odpoledne jsme se přesunuli do Kulturního domu ve Vratimově, kde po slavnostním přivítání ředitelem společnosti
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. Bc. Otto
Mischingerem
následoval slavnostní oběd.
Prožili jsme příjemné odpoledne, kdy byla možnost zavzpomínat na léta minulá,
vyplněná poctivou prací a
sbíráním zkušeností a jejich
předáváním z generace na
generaci. K tanci i poslechu
zahrála
skupina
UNICO
eNHáčko

z Bolatic. Také jídla a pití bylo dostatek, a tak nám sobotní
odpoledne
rychle
a
příjemně uběhlo.
Závěrem poděkování za podporu při organizaci oslav významného výročí provozu jak ze strany vedení společnosti
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. , ale
také odborové organizace AMČR a zaměstnancům Soustružny válců
popřejme hodně
úspěchů
do dalších let.

www.odboryam.cz

KRÁTCE

• Na HCC bude z provozních důvodů v termínu od 1.7.
do 7.7. celoprovozní dovolená

• 19.6. se zúčastníme jednání Ocelářské unie v Praze
• 19.9.-22.9. pořádáme zájezd do Vysokých Tater
• Naše ZO uhradila autobus na 60-tiny Soustružny válců
• Byly vypsány rekondiční pobyty na 2. pololetí
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VALCÍŘSKÁ 50
Valcířská 50

Mgr. Lucie Trvajová – AMTPO

V sobotu 25. 5. 2019 se uskutečnil další, již 46. ročník Valcířské 50. Vzhledem
ke krásnému počasí jsme se rozhodli, že se letos poprvé se svým manželem
zúčastníme. Při příjezdu nás pořadatelé nasměrovali, kde zaparkovat a kam se
zajít zaregistrovat. Tam jsme byli mile přivítaní a po registraci obdarování drobným dárkem. Z velkého množství nabízených tras jsme si vybrali tu nejkratší,
desetikilometrovou rodinnou trasu, která vedla z Ostravice do ski areálu Malenovice a stejnou cestou zpět. Nelitovali jsme. Byli jsme potěšeni krásnou a dobře
značenou cestou, příjemně okouzleni beskydskou přírodou a okolním klidem. Po
návratu jsme se potkali ještě s některými kolegy i z jiných závodů, které známe
z jiných sportovních akcí. Na závěr ještě spokojenost s dobrým jídlem, pitím a
příjemnou muzikou. Celkově hodnotíme tuto akci za velmi vydařenou.
Děkujeme všem organizátorům za výborně odvedenou práci a těšíme se na další ročník, tentokrát již s naším potomkem.
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V 50

Barbora Štěrbová

Jako každým rokem i letos 25.
května 2019 jste se mohli zúčastnit Valcířské padesátky,
již 46. ročníku.
Počasí bylo opět vydařené a
zábava nechyběla. Program byl
značně bohatý a to hlavně pro
naše nejmenší malování na obličej, hasiči, zábavné překvapení v podobě maskotů převlečených do kostýmů beskydských
medvědů, trasa dlouhá 10 km s
pobavením a na konci nesměla
chybět i sladká tečka. Pro dospělé byly připraveny cyklotrasy
16 a 50 km a také pěší trasy 11,
30 a 50 km. Mohli jsme si opět
pochutnat na výborném občerstvení a studeném pivu, u kterého nám zpříjemnila ještě atmo- ArcelorMittal Ostrava a už se
sféru živá hudba. Děkujeme za moc těšíme na další ročník!
skvělý den, který pro nás připravila odborová organizace z firmy
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Rybářské závody
Andrea Tačová

Dne 18. 5. 2019 se konal 0. ročník rybářských závodů na rybníce v Ostravě Třebovicích, který nám zapůjčil rybářský spolek LAŠA.
Nejsem aktivní rybář, ale přesto jsem se moc těšila, protože
jsem nikdy na takové akci nebyla,
ačkoliv jezdíme s přítelem na ryby
V klubu
pravidelně. Nikdo z nás nevěděl, jakým způsobem bude akce probíhat. Ten
Zašel jsem koupit zubní pastu na zuby
den bylo nebe jako vymetené, sluníčko svítilo a mnohé z nás i spálilo. Hned
a dcerce do vlasů gumičku.
při příjezdu nás organizátoři přivítali a vysvětlili, jak vše bude probíhat. U reTa dáma u pokladny zdálky se už zubí,
gistrace jsme dostali lístky na zapia že prý jestli mám kartičku.
sování míry a na občerstvení. Tím,
že rybník není nikterak velký, tak
To nemám! K čemu mám mít kartu –
probíhala úžasná komunikace mea býti v klubu drogerie Teta?
zi kolegy z práce. Ne na téma
Chci
si jen udržet mých zubů partu,
„robota“, ale právě na témata týkaaby po nich brzy nebyla veta!
jící se ryb. Jako kde kdo jezdí na
ryby, jaký byl jeho největší úlo- Ta milá paní s lítostí mě po mé pleši hladí,
vek…atd. Kolem 10 hodiny nám
to je ale chudáčku moc smutné.
už začaly kručet bříška a tak byla Že nemáš kartičku nám opravdu nevadí,
vyhlášena přestávka. Klobásky
o 30,- Kč více platit bude nutné.
byly výborné a ještě si člověk mohl
vybrat, jestli má chuť na ostravDo krámů dnes bez kartiček nelez
skou nebo s medvědím česnekem. Správní rybáři tvrdí, že ryba se musí vybez členství jsme jak bezdomovci,
sedět. Ti, kdo chodí chytat ryby tak ví, že rybařina není jen o tom, kolik se
a jako vadný zrezivělý nerez
nachytá ryb a jak velké jsou. Je
děláme ostudu své střediskové obci.
to taky o relaxu a trošce štěstí.
Chceš jídlo, boty či chceš si koupit sprchu?
Sluníčko přálo nám, ale bohužel
Bez členství nezaplatíš běžnou cenu.
ne úlovkům. A tak byli i jedinci,
A v lékárnách na tebe hledí svrchu,
kteří nechytli, jak se říká, ani
je
jedno zdali Dr.Max a nebo BENU.
čudlu. Přesto jsme si užili krásný
sobotní den. Doufám, že tato
Teď přibyl nám tu náš Klub zdraví
akce bude mít pokračování. Sea k tomu ještě navíc Dobrá rada,
tkala se zde dobrá a veselá parnepřihlas
se, tak nejsi zaměstnanec pravý,
ta lidí. Akce se velmi vydařila a
a v tvých materiálech je to jasná vada!
už se těším na 1. ročník.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá cyklistický zájezd na Jižní
Moravu

5.9.—8.9. 2019
Cena pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká
republika a jejich rodinné příslušníky je

1200,- Kč, děti do 12 let 800,- Kč

Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování,
polopenzi.
Závazné přihlášky s nevratnou zálohou 500,- Kč uhraďte
do 15.7.2019, doplatek do 15.8.2019 u Ing. Jitky
Javůrkové tel.2051, Jitka.Javurkova@arcelormittal.com

Sraz 5.9. v 7:45 hod pod Frýdlantskými mosty v Ostravě. Odjezd po naložení kol v 8:30. V poledne příjezd do autokempinku Merkur v Pasohlávkách.

Redakční rada: Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com, Mrkva Petr mrkvapetr@seznam.cz,
Martin Klein Martin2.Klein@ArcelorMittal.com, Jitka Javůrková 2051 Jitka.Javurkova@ArcelorMittal.com, Aleš Konvička Ales.Konvicka@ArcelorMittal.com,
Miroslav Puščák Miroslav.Puscak@ArcelorMittal.com, Stanislav Trávníček Stanislav.Travnicek@ArcelorMittal.com, Miroslav Pastýrik Miroslav.Pastýrik@ArcelorMittal.com,
Miroslav Pytlík 5837 Miroslav.Pytlik@ArcelorMittal.com
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