Vážení čtenáři VOSY, opět se další rok nachýlil ke svému závěru, blíží se rok nový, lidé si přejí do nového roku všechno
možné, a tak mi dovolte, abych Vám i já napsala pár slov. Především chci Vám všem popřát do nového roku pevne zdraví, ale i
nervy. Notnou dávku optimismu, tolerance a mnoho životních radostí ať už ve vašich rodinách či jiných životních sférách. Když
se ohlédnu zpět, za stávajícím rokem, tak v pracovní oblasti nepatřil k těm nejlepším. Mnoho zaměst
nanců odešlo nebo bylo odejito a ve výrobní sféře to bylo mnohdy jako na houpačce. Jelikož jsem věč
ný optimista tak věřím, že se opět „vyhrabeme" z této propasti, do které jsme se dostali spíše díky tr
hu, než vlastním zaviněním. A pokud se to nám všem podaří, tak doufám, že budeme schopni pozved
nout i pracovní podmínky všech zaměstnanců v této firmě. Odbory ve VMG se sjednotily, až na několik
výjimek, do jedné velké skupiny, ve které jsou zastoupeny všechny dcery VMG. Mohlo by to mnohému
pomoci. Tak si tedy držme palce.
Jana Schindlerová předsedkyně Odborového sdružení Vítkovic

Zeptali jsme se předsedů základních organizací
Redakční rada VOSY požádala čtrnáct předsedů základních organizací, aby odpověděli na dvě otázky. Co ze svého pohledu hod
notí, že se v roce 2014 odborům povedlo a co hodnotí, že se nepovedlo. Níže jsou obdržené odpovědi na otázky.
Jana Schindlerová, předsedkyně ZO OS KOVO Závod 3 a předsedkyně Odborového sdružení Vítkovice.
Co kladně hodnotím. V letošním roce jsme měli volby do ZO, kdy odešel předseda p Sladký a nahradila jej předsedkyně p. Schin
dlerová. Volby proběhly, doufáme, ke spokojenosti všech.
Nepovedlo se nám znatelně navýšit odborovou základnu, i když nepatrný posun navýšení jsme zaznamenali. Věříme, že v dal
ších letech budeme schopni oslovovat svou prací daleko širší okruh zaměstnanců.

Bc. Roman Ďurčo, předseda OCV Odborové centrály VÍTKOVICE a místopředseda Základní organizace VÍTKOVICE Ocelárna a
válcovny působící ve společnosti VÍTKOVICE STEEL
Povedlo udržet standard ve službách poskytovaných členům odborových organizacích sdružených v OCV i vytvořit kulturně spo
lečenské programy pro naše bývalé zaměstnance při klubu důchodců. Pevně věřím, že i v příštím roce se podaří tento standard
udržet a zlepšit.
Nepovedlo. Jako veliký neúspěch považuji nedostatečný nárůst mezd zaměstnanců, všichni jsme pocítili finanční krizi v minulých
letech, která zasáhla téměř všechna odvětví. Při vyjednávání nové kolektivní smlouvy se budu snažit společně s kolegy z jiných
organizací situaci v nárůstu mezd zaměstnancům výrazně změnit. Všem zaměstnancům i jejím rodinám přeji klidné a pohodové
prožití Vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a úspěšný celý rok.
Jozef Sedláček, předseda ZO OS KOVO Ředitelství.
Odbory ve skupině VMG, objektivně řečeno, v dané době nejsou nuceny naštěstí řešit problémy silně se dotýkající zaměstnan
ců, což je například opožděné vyplácení mezd apod., jak se o tom dovídáme od našich kolegů třeba z HUTĚ POLDI Kladno.
Mzdový vývoj ve skupině VMG je platnou Kolektivní smlouvou (sjednanou na r. 2013 až 2015) ujednán tak, že za dobu účinnosti
této KS vzroste průměrná nominální mzda ve skupině VMG o 5%. Citovaná KS je již platná téměř dva roky (2013 a2014). Část
zaměstnanců, kteří se o tuto problematiku živě zajímají, je přesvědčená, že dohodnutý vzrůst průměrné nominální mzdy neod
povídá deklarované hodnotě. Pokud mají tito zaměstnanci pravdu, pak je možné přijmout konstatování, že zrovna toto se nám
nepovedlo.

(pokračování na str. 2)

str. 2
(pokračováni ze str, 1)

Lubomír Mišun, předseda ZO OS KOVO Ocelové konstrukce.
Považuji za úspěch, že pod roku 2006, od účinnosti velké novely zákoníku práce a jednávání „na pokračování" v rámci kolektivní
ho vyjednávání, zaměstnavatel začal plnit v r. 2014 a plní svoji povinnost vůči zaměstnancům , tj. proplácí jim cestovné při mimo
řádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště (tj. při práci
přesčas např. o sobotách a nedělích, když pracovní týden má zaměstnanec pondělí - pátek) ."
Co se zatím nepovedlo je přesvědčit zaměstnavatele, že nám odcházejí profesně zdatní a věkově mladší zaměstnanci za vyšším
výdělkem do jiných firem, neboť i případný růst jejich výdělků nepokrývá propad jejich reálných mezd a logicky
utíkají za lepším a odcházejí v době, kdy firmě své získané vědomosti a získanou praxi mohou vracet kvalitním
výkonem práce.
Rostislav Mikeska, předseda ZO OS KOVO Doprava.
Povedlo se dořešit vyplacení cestovních náhrad při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh
směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště a kladně hodnotím náš zpravodaj VOSA.
Zatím se nepovedlo docílit růstu mezd např. zvýšením tarifní složky mzdy. Také to se promítá do demotivace zaměstnanců.
Zhodnocení odcházejícího roku a přání do nového roku ze ZO Těžká mechanika - Vítkovice, Janka Hošová.
Závěr roku vždy patří k takové rekapitulaci celého roku, kdy si klademe a odpovídáme na otázky, co se nám povedlo,
nebo naopak nepovedlo. Odborům se určitě povedlo prosadit navýšení minimální mzdy, která se promítne i navýšením zaruče
né mzdy. Určitě je přínosem, že se předsedou ČMKOS stal Josef Středula, který je nejen dynamický odborově zdatný funkcionář,
ale i výborný rétor, který má svá tvrzení podložena argumenty. Doufejme jen, že dokáže svou agitací vyburcovat odboráře
v případě nutnosti bojovat za svá práva. Nyní bych přešla k tomu co je nám blíž a to k činnosti naší ZO. Nechci zde zmiňovat
výčet akcí a sociální program, který svým členům poskytujeme. Chtěla bych ho zhodnotit po stránce celkové atmosféry a ta ne
byla příliš veselá. Byl to rok, kdy nám odešlo mnoho odborářů na OZ, dalo výpověď z důvodu špatného platového ohodnocení a
pro celkovou nespokojenost. Byl rekordním rokem v počtu vytýkacích dopisů, rokem, ve kterém nás neminul vážný pracovní
úraz a rokem, kdy jsme se museli s některými blízkými rozloučit navždy. Letos, v druhé polovině prosince, čekají naši ZO ještě
volby předsedy ZO a členů ZV. Po dvou volebních obdobích již nekandiduje současný předseda Karel Hoferek. Je tu prostor a
výzva pro nové odborové funkcionáře. A zde jsme opět zaznamenali rekord a to v rekordním počtu uchazečů na post předsedy.
Máme jich rovných sedm. Doufám, že budeme mít šťastnou ruku a zvolíme z jejich středu toho, který bude předsedou všem
členům naší ZO, bude umět obhajovat jejich práva, získá si autoritu vedení a bude kvalitním oponentem. Co je však neméně
důležité, že bude mít oporu ve vás, své členské základně, protože nestačí si pouze zvolit své zástupce, aleje důležité s nimi spo
lupracovat, přinášet podněty a pak až kritizovat. Do nového roku bych chtěla všem zaměstnancům popřát mnoho zdraví, pra
covních a osobních úspěchů. Abychom měli více klidu a pohody pro práci a samozřejmě i těch penízků.

Informace ze Základní organizace VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny.
Pro ZO OS KOVO působící ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. je v současnosti hlavním problémem prodloužení integro
vaného povolení pro Ocelárnu do r. 2016. Představitelé ZO se zúčastňují jednání Krajské tripartity. Byli také pozvaní na před
sednictvo krajské tripartity vládním zmocněncem pro Moravskoslezský kraj p. Ciencalou. Zatím se jednání vyvíjí s pozitivním
výhledem, plánují se další schůzky s vládními představiteli za podpory předsedy ČMKOS p. Středuly. S tím vším souvisí i dohody
o ceně surového železa ze společnosti Mittal a.s., které jsou však v kompetenci vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Vidina
uzavření Ocelárny z hlediska počtu všech lidí, kterých by se uzavření provozu týkalo, je katastrofální a vedení ZO se tomuto pro
blému maximálně věnuje a uzavření Ocelárny v r. 2015 se snaží usilovně zabránit. Co se týká činnosti, ve VOSE již jsme se již zmi
ňovali o Dni otevřených dveří 1.5. a oslavě Dětského dne pro děti našich členů na hřišti TJ SOKOL Hrabová. Členky odborů, jako
každoročně ke svému mezinárodnímu svátku žen, obdržely dárkový balíček. Také pro své bývalé zaměstnance sdružující se
v Klubu důchodců, kteří letos oslavují životní jubileum, byl připraven celodenní zájezd na naše rekreační středisko Bečvice na
Horní Bečvě. Toto středisko je k dispozici všem zaměstnancům včetně členů KD při OCV pro celoroční rekreaci. Ubytování nabí
zíme nejen v 3 až 5 lůžkových pokojích na hlavní budově, ale i v chatkách až pro 8 osob. V ceně je zahrnuta plná penze, televize,
lednička i sociální zařízení jako příslušenství každého pokoje. K dispozici je zastřešený venkovní bazén, lehátka, horská kola,
hřiště, grilovací a dětský koutek, sauna, 2 bowlingové dráhy. Nedaleko střediska je v zimě dost využívaná sjezdovka Sachovka.
Bohužel se nám v letošním roce nevyhnuly havarijní opravy na středisku, což se týkalo větší opravy poškozeného vnitřního po
vrchu bazénu a odvodnění jeho okolí včetně příslušných chatek. Větší zásah si vyžádala čistička odpadních vod, kdy muselo být
stávající neopravitelné zařízení nahrazeno novým systémem. Aby toho nebylo málo, vyskytla se ještě porucha na kamnech a
z tohoto důvodu jsme museli odvolat některé zájemce o rekreaci.

(pokračování na str. 3)

(pokračování ze str. 2) V září byl pro zájemce zorganizován hřibový zájezd s občerstvením na RS a v říjnu proběhl tradiční „dušičkový" zájezd do
Polska. K rekreaci členům můžeme zajistit ještě ubytování v soukromí v lázních Luhačovice za dotovanou cenu a někteří členové také letos
vyjeli na zahraniční dovolenou do Bulharska.
V průběhu roku si členové mohou vyřídit žádosti o zápůjčku, k životnímu jubileu 50 a 60 let obdrží finanční dar, stejně jako dárci krve
a účastníci rehabilitačního pobytu v Luhačovicích či dětských rekreačních táborů, ozdravných pobytů a lyžařských zájezdů. Proplácí se platby
na vlastní zajištěné sportovní a společenské kolektivní akce pro členy. Celoročně je v provozu rehabilitační pracoviště s masážemi a pedi
kúrou. Vášniví čtenáři si mohou bezplatně vypůjčit knihy z naší vlastní knihovny. V listopadu poskytujeme dotaci členům na Megakoncert
Rádia Čas. Poslední plánovanou akcí tohoto roku je Mezinárodní odborový turnaj v halové kopané v Třinci, kterého se s naším mužstvem také
zúčastníme. Blížící se konec roku zase znamená přípravu vánočních balíčků pro všechny členy ZO.
Z uvedeného výčtu příspěvků, organizovaných akcí a hlavně z vyjednávání kolektivní smlouvy vyplývá, že nejen o členy odborů, ale o
všechny zaměstnance se odboroví představitelé starají v co nejvyšší míře a mají na paměti jejich spokojenost. S problémy a dotazy pracovní
ho charakteru se mohli členové obracet na bezplatnou právní poradnu na Odborové centrále VÍTKOVICE či na Regionálním pracovišti
v Ostravě (RPO), kterou poskytovala paní Mgr. Klimecká. Bohužel v souvislosti s jejím náhlým nečekaným odchodem, bude nyní poskytována
poradna pouze právníkem na RPO.
Na závěr přejeme Vám všem a vašim blízkým do příštího roku hlavně zdraví, pohodu a pracovní i osobní spokojenost. (Fotoarchiv).

DRIZ

CO BYLO A JAK DÁL V JEDNÉ Z TUCTU ZO ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ VÍTKOVIC V ZO TĚŽKÁ MECHANIKA -VÍTKOVICE.
Vážení odboráři a zaměstnanci, V mém posledním čtyřletém období se stalo mnoho událostí ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINEERY a .s .,
ale i celých Vítkovicích.
Minulý rok a i tento měsíc roku 2014 se v základní organizaci Těžká mechanika uskutečňují volby do funkcí pro zastupování členů
odborové organizace. Jednak do funkcí úsekových důvěrníků a jejich zástupců ve 40 úsecích, dále pak 16. - 1 7 .1 2 . 2014 volby do výboru ZO,
předsedy a do DaRK. S kandidáty do těchto funkcí jsou členové řádně seznámeni. Účast na volbě je nezadatelným právem každého člena
rozhodnout o svých zástupcích, kteří budou do budoucna obhajovat oprávněné požadavky členů naší ZO, počtem největší organizace v OSV.
Jedná se o další zlepšení obhajoby zaměstnaneckých, mzdových, pracovních a kulturních zájmů, základních lidských a občanských práv za
městnanců.
Změnou majitele, ze státu na majitele jediného akcionáře, změnami v právním postavení zaměstnanců a prohrou práv při několika
úpravách zákoníku práce se hůře výše zmiňovaná práva odborářů i zaměstnanců prosazují. Rovněž přijatý občanský zákoník 2014 upravuje a
zhoršuje možnosti vstupování odborů do různých sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Spory musí dnes zaměstnanec řešit z velké
části soudně! Vývojem doby pozměněný zákoník práce, ale stále zůstal jako zvláštní předpis, který má při úpravě vztahů vznikajících mezi
zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci přednost.
Základní zásady novely občanského zákoníku spočívají a platí cituji: „každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti,
důstojnosti a soukromí, daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží".
MOTO OZ: „PRÁVO PŘEJE BDĚLÝM"
(pokračování na str. 4)

(pokračování ze str. 3) Znamená to tolik, že při ochraně svých soukromých práv se musí jednotlivci spoléhat především na sebe a sami uplatňo

vat právní prostředky a využívat jejich prosazování hlavně v případech, kde zástupci odborů a zákoník práce na spory již dnes svou účinností
nedosahuje. Odborové organizace mají ve Vítkovicích a.s., přes všechny právní změny, velmi dobrou ochranou pozici pro zaměstnance, kte
rým je jejich právo upíráno. V těchto případech je stále právní poradenství OS KOVO, o které je možno požádat a využívat jej.
Dnes se silně mění mezilidské vztahy, v minulosti z přátelských na ryze odměřené. Podle mého názoru je to dané postavením jedince
ve společnosti. Poslední rok ve VHM a.s. zaznamenal kolotoč změn ve vedení společnosti. Změny se děly od mistra až po generálního ředite
le.
Myslím si, že navenek nesvědčí tyto změny o stabilitě VHM a nepřináší očekáváné výsledky a to hlavně zaměstnancům. Výstřely do
tmy nezasáhly terč, ale myšlení a psychiku mnohých zaměstnanců. Necitlivé přístupy vyhánějí schopné zaměstnance k jiným zaměstnavate
lům, než jsou Vítkovice. Letos odešlo do konce října 200 zaměstnanců. Nových zaměstnanců nastoupilo 53 a dohody má podepsáno 44 za
městnanců.
Chci tímto článkem jen okrajově informovat o přicházejících změnách. Věřím, že ZO Těžká mechanika má pevnou základnu svých
členů, která bude táhnout tu těžkou káru stále dopředu a v budoucnu udrží a naplní základní cíle odborů již výše zmiňované. Doufejme, že se
mladším přicházejícím zástupcům, kteří budou zvoleni a převezmou oj tohoto vozu, podaří zlepšit podmínky pro zaměstnance. Předpokla
dem, ale bude změna myšlení nastupující generace „Vítkováků", kteří se zastanou v problémech jeden druhého. Pak půjde mnohem lépe
oprávněné požadavky u pana majitele prosazovat.

Karel Hoferek

Z mimopracovní činnosti odborových organizací
V celoroční soutěži v BOWLINGU OSV se rozhodovalo a pořadí na prvních třech místech až v posledním kole!
Pátého ročníku soutěže (šest kol v průběhu roku) se v roce 2014 účastnily týmy ze základních organi
zací a jsou uvedeny dle pořadí za rok 2014. O prvním a třetím místě se rozhodlo až v posledním kole a tým
Ocelové konstrukce vítězstvím v tomto kole získal celkové prvenství. Druhý skončil tým z Energetického stro
jírenství před Dopravou, Strojírnou (ze společnosti GERAR WORKS), Záv. 3 a Těžkou mechanikou. Soutěž byla
velmi vyrovnaná také v soutěži jednotlivců a také o tomto pořadí se rozhodlo až v posledním kole. Soutěže se
účastnila jediná žena a to p. Jana Hegerová z týmu Strojírna (Gearworks). Blahopřejeme k výsledkům!

Po čtvrté za sebou získal vítězství v BOWLINGU OSV tým ze základní organizace Ocelové konstrukce. Na fotografii je vítězný tým
a zleva Pavel Makúch, Jan Plonka, Martin Štefek, Jan Stachovec (nejlepší jednotlivec za rok 2014) a Karel Tichopád.
(pokračování na str. 5)

str. 5

(pokračování ze str. 4)

„Vítězné tažení" týmu VÍTKOVICE HEAVY MACHINEERY z
Těžké mechaniky v hale DUBINA 29.11.2014!
skončilo až v osmifinále a to těsnou prohrou s týmem
HOLMES PLAČE 3:4!

Z účastněných tří vítkovických týmů

(účastnily se také týmy z POWER ENGINEERING a tým ZO OS
KOVO Ocelové konstrukce) dosáhl tento tým (na fotografii
vlevo) nejlepšího umístění. Postoupil do finálové skupiny z
tzv. II. LIGY a jeho vítězná cesta do osmifinále ze skupiny
byla překvapením.

K postupu do osmifinále tým ve své základní skupině
vyhrál dvakrát 3:0 a jednou prohrál 1:3.
Ze základní skupiny tak tým postoupil z 6 body z dru
hého místa a byl jen kousek od postupu do čtvrtfinále. Blaho
přejeme!
Z výsledků finálového turnaje EURO GOLDEN TOUR 2014 v sálové
kopané zpracoval Lubomír Mišun.

Deštivá sobota se dá prožit i příjemně
V sobotu 8. 11. 2014 pořádalo OSV pod patronací Energetického strojírenství na Střední průmyslové škole v Hrabůvce
turnaj v nohejbale. Na turnaj se přihlásilo 14 týmů, bohužel jeden tým se nedostavil. Jeho chyba, všichni zúčastnění se bavili
výborně. Atmosféra vynikající, účastníci byli zapálení do hry, jako by hráli MS a ne jenom podnikový turnaj. Všechno proběhlo v
přátelské atmosféře, na tři nejlepší týmy sice čekaly hodnotné ceny, ale o to při těchto turnajích nejde, všichni vyhrát nemůžou.
Hlavní je, že se všichni zúčastnění dobře pobavili a odpoutali se od každodenního stresu a povinností. O to právě při takových
akcích jde, pobavit se, navázat nová přátelství a hlavně odreagovat se. Děkuji všem zúčastněným za krásně prožitou sobotu!!!
Jarmila Bartošová

Turnaj ve stolním tenise se stává tradicí
OSV pořádalo v předposlední listopadovou neděli již tradiční turnaj ve stolním tenise. Museli jsme
v letošním roce najít nové prostory vzhledem k uzavření původní herny ve Svinově, a tak za přispění organizačního pracovníka
TJ Ostrava pana Zbyňka Bajgera se vše podařilo včas vyřešit. Nabídnuté prostory nás nejen nadchly, ale i hráči se zde cítili vel
mi příjemně. Komfort sedmi stolů a vůbec celého zázemí pomohl všem zúčastněným hráčům k nabuzení do samotné hry.
Účast na turnaji byla v letošním roce rekordní, do hry zasáhlo 25 hráčů a samozřejmě i fanoušci byli hybnou silou tohoto
celého turnaje. Nakonec, stejně jako vloni, se do finálového klání probojovali známí borci Petr Mončka a Tomáš Karásek. Finá
le mělo vyrovnaný průběh, ale i s přispěním trocha štěstíčka nakonec zvítězil kolega Petr Mončka ze společnosti VÍTKOVICE Do
prava, a.s.
(pokračování na str. 6)

str. 6 ■

5) V souboji o útěchu, tedy o 3. místo, pak Libor Novák nedal šanci Václavu Janů. Vše samozřejmě řídil a sledo
val za rozhodcovským stolem pan Jindřich Piprek, kterému touto cestou organizátoři děkují a již v naší základní organizaci d iskutujeme nad na dalším ročníkem turnaje.

(Pokračování ze str.

Výsledky: l.m ísto - Petr Mončka, 2 .místo - Tomáš Karásek, 3.místo - Libor Novák, 4.místo - Václav Janů
Rostislav Mikeska, předseda ZO OS KOVO Doprava

Soutěž v BOWLINGU v ZO OS KOVO Ocelové konstrukce měla již X. ročník.
Jubilejní desátý ročník soutěže vyhrál, po devíti odehraných kolech, tým z VI. haly pod vedením Rostislava Wilčka.
Nejlepším jednotlivcem v celoroční soutěži v BOWLINGU v základní organizaci byl Ing. Libor Štefek. Slavností vyhodnocení bude
provedeno na Vánočním prosincovém turnaji 17. 12. 2014.
Lubomír Mišun, předseda ZO OS KOVO Ocelové konstrukce

Zvolen předseda OS KOVO
V dubnu letošního roku byl zvolen předsedou ČMKOS náš bývalý předseda OS KOVO Josef Středula. Orgány OS KOVO
vyhlásily v souladu se stanovami volby nového předsedy OS KOVO na termín 10. 1 2 .2 0 1 4 . Radou
OS KOVO v Hradci Králové byl zvolen ze dvou kandidátů předsedou OS KOVO kol. Jaroslav Souček,
který vykonával do zvolení funkci místopředsedy OS KOVO.
Blahopřejeme kolegovi Součkovi ke zvolení do této odpovědné funkce a přejeme mu dobrou
a úspěšnou součinnost pro OS KOVO ve spolupráci s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a ostat
ními předsedy odborových svazů sdružených v ČMKOS.
Rada OS KOVO z pracovních materiálů schválila např. Rozpočet OS KOVO na rok 2015, vzala
na vědomí rozbor kolektivních smluv a analýzu mezd v ČR, vyhodnocení konta živelných pohrom,
neschválila připravenou změnu stanov.

7
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Fotografie z jednání Rady OS KOVO a na ní z průběhu voleb
předsedy OS. Na snímku výše blahopřeje zvolenému před
sedovi OS KOVO Jaroslavu Součkovi protikandidát ve vol
bách na funkci předsedy OS Libor Dvořák, bývalý předseda
ZO OS KOVO ŠKODA AUTO - KVASINY.
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Informace z Rady OS KOVO zpracoval Lubomír Mišun
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Vzpomínáme a děkujeme.
"^"ve středu 5. 11. 2014 zemřela paní Mgr. Dagmar Klimecká, dlouholetá zaměstnankyně OS KOVO, právnická pomáha
jící našim členům radami v oblasti legislativy a zejména pracovního práva. Rada OS KOVO uctila její památku minutou ticha s
poděkováním za její práci pro naše členy.

Aktuálně
♦ V úterý 9. 12. 2014 bylo první jednání o návrhu dodatku ke kolektivní smlouvě předložený odborovými organizacemi. Stano
viska k návrhu a informace dle zápisu z DHK budou na odborových organizacích.
♦ V úterý 23. 12. 2014 organizují zaměstnavatelé tzv. Vánoční punč v Dolní oblasti a ve dnech 5.1 a 6.1. 2015 bude probíhat
tzv. „zahájení roku" organizované zaměstnavateli skupiny VMG dle stanoveného harmonogramu pro jednotlivé společnosti.
♦ Rok 2015 má být vládou ČR vyhlášen rokem průmyslu a učňovského školství.
♦ Může zajímat občany se „ZPS": Novela zákona o zaměstnanosti (zák. č. 435/2004 Sb.) s účinností od 1.1. 2015 (novelou zák.
136/2014 Sb.). Změnilo se hodnocení osob s tzv. „ZPS" - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM a to zejména
změnou v § 67. Lze tedy podle této novely zákona osobou se sníženou způsobilostí k výkonu práce požádat nově o posouze
ní svého zdravotního stavu a podle něj popř. požádat orgán sociálního zabezpečení o případné překvalifikování svého zařa
zení dle zdravotního postižení.
Lubomír Mišun

Citát: „V dávných dobách, kdy se tom uto období ještě neříkalo 'nákupní sezóna', nazývali ho křesťané Vánoci a cho
dili do kostela; židé mu říkali chanuka a chodili do synagogy; ateisté chodili na večírky a opíjeli se. Lidé m íjející se na
ulicích si pak říkali: 'Veselé V án o ce!'. 'Veselou chanuku!' nebo (v případě ateistů) 'Pozor na ten sloup!'."
Dave Barry.

Vyhodnocení křížovky a výherci z minulého čísla
Znění tajenky z křížovky o ceny z minulého čísla: „V OBCI PONIKLÁ JE MUZEUM KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL".
Výherci: 1. místo 300 Kč p. Jan Koloděj 830.10, 2. místo 200 Kč p. Květa Jančová 501.41, 3. místo 100 Kč p. Jitka Vašicová 260.77
Výherci budou k převzetí výhry kontaktování telefonicky pani Jánkou Hošovou.
Vyplněnou křížovku zašlete na adresu Janka Hošová ZO OS KOVO Těžká mechanika - Vítkovice nebo použijte schránku v přízemí budovy No
vého ředitelství VÍTKOVIC a.s. označenou VOSA. Nezapomeňte uvést své jméno, pracoviště a telefonní kontakt.

Tik tak, tik tak, tik tak... vteřina po vteřině, m inuta za m inutou letí a hodiny do ticha půlnoc odbíjí.
A neúprosný čas tak najevo nám dal, že o rok zestárli jsm e zas a z klubka života nová nitka se nám o d 
víjí.

Starý rok stačil ještě zašeptat:

„Já odcházím a vystřídá mě nový rok, zda bude ale lepší nežli já,
je už jen na Vás, tak do něj přeji šťastný krok.”

A nový rok se pousm ál, m aličkou ručkou mu zam ával a děl:

J a k rád bych všechna lidská přání vyslyšel, na to jsem ale příliš malý pán a nezvládnu to všechno
sám.
Až člověk člověka si začne vážit, naučí se ho ctít a milovat, přestane vládnout zloba, lhostejnost,
závist, zášť a jeden druhého bude mít rád, pak mohu přidat trochu toho štěstí a vše nejlepší lidem
dát..."

Ze srdce Vám přejem e, abyste právě Vy byli těm i obdarovaným i.
Redakční Rada VOSY
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