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JAK PARKUJEME…
BPo -01 účinné od 1.5.2014 „V areálu v místech označených
cedulkou (viz. obrázek) je povolené pouze zpětné parkování –
tzn. do parkovacího místa se najíždí na zpětný chod a vyjíždí se
z něj předkem vozidla, tak aby nebyly ohroženy vozidla a chodci
na komunikaci před vozidlem.“
Jak to má být správně? Místo cedulky…
Informační značka provozní a její popis: označuje místo, kde je
dovoleno zastavení a stání; symboly ve spodní části značky, které
mohou být obráceny, vyznačují stanovené způsoby stání na parkovišti;
tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce; poloha
vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze
vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce;
na místech, kde je dovoleno stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát
vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový
traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj
Podle zákona se parkoviště označují schválenou dopravní značkou
a není nic jiného k ní potřeba.

a něco pro zasmání….
TUČNÁ POKUTA
ZA SOUKROMOU ZNAČKU
Teplice - Šéf teplických policistů Petr Sytař
má na vratech garáže na plastové cedulce
namalovanou dopravní značku zákaz
zastavení i s varováním, že překážející auta
budou odtažena. Porušuje tak zákon a hrozí
mu vysoká pokuta.
Stejně jsou na tom tisíce dalších lidí v
Česku, kteří se napodobeninou dopravní
značky snaží vyřešit problémy s auty
zaparkovanými před výjezdem ze dvora či
garáže. „Je to chyba,“ přiznává policista.
Zdroj:
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?f=828&t=
806881
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PROHLÁŠENÍ
účastníků mítinku za podpory odborových organizací ArcelorMittal
( kinosál hotelu KOVÁK, Ostrava-Kunčice, 17. června 2014 )
Účastníci veřejného mítinku (dále jen účastníci), který inicioval Výbor ZO OS KOVO – (dále jen VZO), jsou znepokojeni
informacemi poskytnutými VZO Mittal Steel Ostrava - 3 Servis o restrukturalizačních projektech připravovaných nebo již
realizovaných vedením společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen vedení AMO resp. Společnost).
Znepokojující je zejména zcela nedostatečný nebo žádný způsob projednávání a předkládání informací ze strany vedení
AMO vůči VZO. Vzhledem ke skutečnosti, o jak zásadní restrukturalizační změny se jedná, včetně závažnosti jejích dopadů na
zaměstnance, kteří již jsou a nebo mají být těmito změnami dotčeni, je bezpodmínečně nutné, aby se přístup AMO neodkladně a
rychle změnil.
Naprosto neakceptovatelný je rovněž postup zaměstnavatele, který do dnešního dne oficiálně neinformoval jednak
zaměstnance na provozech a také nepředložil VZO, jako zástupci zaměstnanců, žádné písemné informace k projednání.
Zaměstnavatel nebyl schopen zaměstnancům (až na malé výjimky), kterých se tyto změny mají dotýkat, ani dát odpověď na důležité
otázky o některých z připravovaných změn. Mezi těmito zaměstnanci tím panuje velká nejistota, obavy a napětí. Tyto skutečnosti
nesmí být rozhodně zlehčovány. Jsou zde již i nebezpečí při samotném výkonu práce, která vinou tohoto stavu, špatnou
komunikací, nejistotou a obavami ovlivněných zaměstnanců reálně vznikají. Nejsou rovněž transparentně zodpovídány otázky
vznášených zaměstnanci k možným sociálním dopadům a jejich řešením při restrukturalizaci.
Účastníci mítinku přijali toto společné Stanovisko:
-

vyzývají vrcholové vedení AMO a.s. k urychlené nápravě a řešení stavu, který vedl ke svolání tohoto mítinku a zajistit řádně
proces projednávání, informování a komunikace s VZO i samotnými zaměstnanci,
vadí nám neustálé vyčleňování částí firem nebo činností a kmenových zaměstnanců v rámci ArcelorMittal, stejně jako
zaměstnávání přes agentury a jiné tzv. formy prekérních pracovních poměrů, které způsobují sociální a pracovní nejistotu a
požadujeme tuto politiku změnit,
jsme přesvědčeni, že pro firmy AM nejenom v ČR jsou vlastní, zkušení, profesně zdatní a pracovně i sociálně zajištění
zaměstnanci, včetně nutného postupného generačního předávání dovedností, tou správnou budoucností pro existenci, rozvoj a
udržení konkurence schopnosti,
nedojde-li k odpovídající nápravě, žádají účastníci VZO Mittal Steel Ostrava - 3 Servis o svolání konference ZO OS KOVO
s přizváním zástupců podporujících ZO a to nejpozději do 30. září 2014 k rozhodnutí o dalším postupu,
účastníci se zároveň obracejí na všechny ZO OS KOVO a jejich členy v AMO a.s. i v dceřiných společnostech, pokud tak již
jako některé neučinili, s výzvou o reálnou podporu a aktivní pomoc v dalším období,
uvědomme si, že „dnes“ mají problém kolegyně a kolegové na Údržbě AMO a.s. a v dceřiné společnosti AMEPO s.r.o., ale již
„zítra“ to může být kdekoli jinde,
vyzýváme ke skutečné vzájemné jednotě a solidaritě všech ZO a jejích členů, která zajistí potřebnou sílu a podporu při
jednáních se zaměstnavatelem.

V Ostravě - Kunčicích, dne 17. června 2014
ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava-3 Servis za podpory: ZO Vysoké pece, ZO AMTPO, ZO Válcovny plechu FM, ZO AMTP
Karviná, ZO Energetika, ZO Elektrárna, ZO A Servis, ZO Doprava, ZO Ředitelství, ZO Výzkum
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Ekonomické Okno
® Kotel za 1,5 miliardy ® Naše společnost uzavřela smlouvu na výstavbu nového fluidního kotle, který v podniku nahradí
současné čtyři uhelné kotle a výrazně sníží emise prachu a plynů. Moderní výkonné zařízení za 1,5 miliardy korun je největší
investicí firmy od výstavby minihutě v 90. letech minulého století. Kotel by měl začít fungovat v polovině roku 2016.
® Společenská odpovědnost ® Firma letos podpoří projekty městských obvodů a měst ve svém okolí částkou 2,3 milionu
korun. Podpoří tak celkem jedenáct projektů.
® Dar konzervatoři ® Huť poskytla Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě finanční příspěvek ve výši 130 tisíc korun.
Huť přispěla na dlouhodobý projekt s názvem „Rok (nejen) české hudby“, jehož cílem je podpora vzdělávání, hudby, umění a
kultury.
® Tanky místo buldozerů ® Moderními bezpilotními buldozery nahrazuje společnost bývalé armádní tanky. Jejich úkolem bylo
odstraňovat v ocelárně rozžhavenou strusku pod tandemovými pecemi.
® Nový produkt ® Válcovna ArcelorMittal Frýdek-Místek přichází na trh s novým produktem – vysokouhlíkatou ocelí. Ta je
oproti běžné oceli pevnější a tvrdší. Cílem válcovny je v letošním roce vyrobit a prodat až 2000 tun nového typu oceli.
® Den otevřených dveří ® Rourovna ArcelorMittal Tubular Products Ostrava (AMTPO) uspořádala u příležitosti svého 65.
výročí v sobotu 7. června den otevřených dveří pro rodiny svých zaměstnanců. Bohatý program v kombinaci s hezkým počasím
přilákal více než 750 návštěvníků, což je doposud nejvyšší počet v historii dnů otevřených dveří pořádaných na rourovně.
Společnost:
® Zisk stoupnul ® ArcelorMittal vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) o 12
procent na 1,75 miliardy USD (34,7 miliardy Kč). Firma však v prohlášení současně snížila odhad globální spotřeby ocele na
letošní rok kvůli zpomalení v Číně a poklesu v Rusku, které převáží i nad očekávaným oživením v Evropě. Firma stále vykázala
čistou ztrátu 205 milionů USD, která se ale snížila z 345 milionů USD loni. Obrat zůstal zhruba na stejné úrovni, činil 19,8
miliardy USD. Dodávky oceli se mírně zvýšily o 2,4 procenta.
Průmysl:
® Růst ® Téměř o desetinu stoupla v Česku v dubnu průmyslová výroba. Tuzemsko tak patří mezi tři země Evropské unie, kde
roste průmysl nejrychleji.
Komodity: Železná ruda: 100.56 $/t
//
Ocel: 720 $/t
Akcie ArcelorMittal: 11,45 EUR (-4,42 %, 6 374 800 ks)
Mikula Ondřej

Zdravim všicky v Dombase, v Jäklu aj
v Liskovcu. Začalo nam občas pařit a na
štrekach by se dala dělat slušna grilovačka. Hned bych chtěl vědět kde všude
se dělaji bezpečnostni přestavky, asi se
na to smoli, bo kde nejsou lidi, neda se
odpočivat v chladku.Za druhé nenajdu
ani ten chladek. Když už sem zas u te
bezpečnosti, tak sem zaslech, že se zas
uvažuje o rozšiřeni mist kde se bude
nosit ochranny blembak, pro ružove
mončičaky, přilba. Aby teho nebylo
malo, tak se bude muset použivat aj
pasek pod bradu. Je pravda, že na určitych mistach to podporuju. Ve sprše
určitě, pada tam omitka a tak se mi nic
nestane a budu mit aj jistotu, že diky
pasku nezklouzne dolu, když si tam
nahřivam plotynky. Takže tady to beru,
ale na dilnach kde nemaju ani jeřab, tam
to beru jako počin člověka potřebujici
hospitalizaci na psychiatrii. Ja bych na
někerych provozach a dilnach spíše
nařidil použivat suspenzor, je to tež
blembak na hlavu, enem o patro niže a
pro chlapa na velmi duležitem mistě. A
ma hlavně pasek,tak nespadne. Pro
dnešek s bezpečnosti končim, sni se
řeši hlavně hlupoty co nestoji skoro
žadne peníze a jiné co jimy smrdi se
přesunu na později.

A včil na jiné tema, po dluhe době sem
potřeboval zjistit cosi v Kolektivce. Zapnul sem naš slavny intranet, v době
čekani než najede sem posvačil a dal se
do hledani. Když mi docvaklo, že musim
hledat v předpisech, trochu sem se
zapotil při tom šmejděni po intranetu.
Konečně sem zmerčil Kolektivku aj
pracovni řad. Pro me zděšeni, po kliknuti
na kolektivku sem nenašel dodatek na
letošni rok. Je to takova detektivni robota a k temu všemu pomaha extra
rychly internet, někdy bych potřeboval
pomoct roztočit ty bajty nějakym motorkem. Když sem konečně dokončil
uspěšně detektivni patrani, dokonce
sem byl aj spokojeny s informaci. Co
sem ale nenašel byl premiovy řad. Je
konec druheho kvartalu a za par dni by
mělo začit vyhodnoceni ukazatelu, ale
není co vyhodnotit, žadny premiovy řad
zatím není. Doporučil bych vedeni vyplatit všem zaměstnancum premie ve
vyši 175%. Za prve se všude robi na
plne pecky, s těma lidna co su
k dispozici a když hodnotim cokoliv
s nulou, vždy tady ve fabrice dojdu
k překročeni. Moc dobře vim, že se
vyplacelo max 120%, ale na druhu
stranu když někdo není schopny vypracovat plan na letošni rok ani v červnu,

tak nemá na svém mistě co dělat a bez
problemu schvalit před odchodem navyšeni odměn . Hlavně že se robi pětilete i
delši plany, ale jaka bude předpokladana vyroba a zisky letos ještě nevime.
Eště že mame tolik planovaču, ja bych
přibral paru ekonomu z Baňske, vytvořil
odděleni Bohatych faraonu a přišti rok
zase personalni odděleni dostane oceněni za skvěly personalni počin a my
budeme mit ročni ekonomicky plan
nachystany možna už v unoru.
Na konec sem si nechal teho našeho
chromeho velblouda, podle teho co
poslucham, tak by někdo tež měl dostat
slušně po ušach. Na to že už měla jet
klasicka vyroba, tak se furt jedou zatěžkavaci testy a kolem pobihaji lidi
z dodavatelske firmy. Už aby bylo všicko
řadně hotovo a začalo to vyrabět penizky a chovalo se to jako slepica co
snáši zlate vajca.
Včil už budu končit, du se trochu natahnout před šichtou, všem přeju fajnovou
dovolenou, pohodičku u vody, na horach
nebo jen tak s partyjou třeba u dobře
vychlazeneho pivka. Mějte se fajně.

Vaš Dombasak
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Akci 3+1 pro zaměstnance ArcelorMittal je možné
uplatnit pouze v kamenné prodejně Hudební svět
– adresa: Havlíčkovo nábřeží 28, Moravská Ostrava
– kontakt: www.hudebnisvet.cz
Při odběru vstupenek 3+1 je potřeba prokázat se
zaměstnaneckou kartou ArcelorMittal.
Děti do 150 cm zdarma – vstupenky nejsou
v distribuci, bude umožněn volný vstup na místě,
pozor, pouze s doprovodem dospělé osoby.

KONALA SE RADA OS KOVO
V PRAZE

Přejeme Vám krásné prožití
dovolené.

Dne 19.6.2014 Rada OS KOVO rozhodla, že ve
dnech 10. -11. 12. 2014 se budou konat volby
předsedy OS KOVO.
V této chvíli je za odstupujícího předsedu
Josefa Středulu pověřen vedením svazu první
místopředseda Ing. Jiří Marek.
Lhůta pro podání návrhů je do 10.11.2014.
Bc. Sobolová Alena

předsedové Rady OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika

Bc.Sobolová Alena ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com
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PORKOVÁK
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

