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Volební konference
Tak máme odvoleno, od vyhlášení voleb uběhlo do konference celkem 80 dní během nichž jsme si volili úsekové důvěrníky ve všech radách, ti si zvolili Výbory RÚD a následně Konference zvolila předsedu a hospodáře.
Voleb se účastnilo celkem 950 členů naší ZO, což je 80% členské
základny. Ve dvanácti radách bylo
zvoleno 91 úsekových důvěrníků,
z nich 73 má další povinnosti
v komisích nebo výborech. Ze všech
těchto voleb byly pořízeny volební
protokoly a zápisy, které musela volební komise zkontrolovat a potvrdit,
vznikl tak „šanon“ dokumentů, které
jsou nyní uloženy v kanceláři předsedy
ZO.
Musím poděkovat jak všem členům
ZO, za zdárný průběh voleb, tak zvláště i volební komisi, která měla na starosti všechny kontroly voleb na úsecích i výborech. Na celých volbách
bylo vidět, že již máme mnoho zkušených lidí, kteří v tom „umí
chodit“.
Po konferenci se konalo první zasedání nového Výboru ZO, kde
byli dále zvoleni místopředsedové ZO, předsedové odborných
komisí a legislativní komise. Poslední jmenovaná komise bude
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mít na starosti upravit některá znění Statutu. Ten byl po sloučení
ZO Koksovna a ZO Válcovny zpracován do společných materiálů, nyní je tedy čas načerpat ze zkušeností všechny informace a
zjistit, zda se někde nevyskytly problémy, ty následně upravit tak,
aby naše ZO fungovala ještě lépe než doposud.
Závěrem informace z konference a prvního Výboru ZO o zvolených funkcionářích.
Zvoleni byli:
Předseda ZO – kol. Prak Vítězslav
Hospodář ZO - Slanina Petr
1. místopředseda ZO – kol. Polášková
Marta
Místopředseda ZO – kol. Pěknica Ivan,
Vlach Marek, Chamrád Aleš, Slanina
Petr
Předseda komise BOZP – Pěknica Ivan
Předseda mzdové komise – Slanina
Petr
Legislativní komise ve složení: Motal
Jiří, Maceček Ivo, Pěknica Ivan, Chamrád Aleš, Slanina Petr, Polášková
Marta, Prak Vítězslav, Krausz Jiří.
Na další stránce tohoto čísla eNHáčka máte seznamy úsekových
důvěrníků po jednotlivých Radách ZO.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
všech voleb.
Aleš Chamrád

Dovolená

Agenturní zaměstnávaní

V letošním roce se nám nějak nedaří dodržovat plán dovolených. K 30. 9.
2014 mají zaměstnanci Koksovny v průměru 11,5 dne dovolené a někteří
ještě Z – volna.
Vzhledem k tomu, že do konce
roku už zbývají jen tři měsíce, ptáme se, jakým způsobem zaměstnanci dovolené vyberou. Je zcela
zřejmé,
že
se
potýkáme
s nedostatkem pracovníků. Může
za to jen zvýšená absence dlouhodobě nemocných? Něco je špatně.
Při přechodu z pětičetového na
čtyřčetový režim bylo záměrem
nevyčnívat z řady, kdy jsme jako jediná koksovna v Evropě ve skupině ArcelorMittal měli jiný pracovní režim a zároveň se měly posílit osádky jednotlivých
směn. Když se ale podíváme dnes, situace je trošku odlišná. Zaměstnanci si stěžují, že nemohou vybírat dovolenou pro nedostatek lidí na směnách . A není to jen
o dovolených. Někteří se naučili nosit svačiny z domu a jídlo konzumují přímo na
pracovišti, takříkajíc za pochodu, protože směna není plně obsazena a jsou situace, kdy na vystřídání není čas. Ale žaludek se neptá. V době, kdy se zdraví a bezpečnost staví na první místo, což je samozřejmě v naprostém pořádku, je celkem
paradox, že zakážeme kouřit abychom ochránili zdraví zaměstnanců a na druhé
straně některým nejsme schopni zajistit ani půl hodiny na svačinu v kulturním
prostředí. Nehledě na to, že tahle půl hodina se nezapočítává do pracovní doby,
není placená a zaměstnanec pod tíhou situace vlastně zaměstnavateli tuto půl hoPolášková Marta
dinu věnuje. Takže se ptáme, co s tím?

V souvislosti s agenturním zaměstnáváním se
v zákonech i literatuře vždy objevuje termín
„dočasné přidělení zaměstnance“. Je otázkou, co si má zaměstnanec pod tím představit.
Agenturní zaměstnávání vzniklo u nás pod záminkou použití krátkodobých výpomocí buď při
sezonních pracích, nebo při výkyvech na trhu,
kdy je potřeba krátkodobě zvýšit výrobu.
V těchto případech si já dovedu představit využití agenturních zaměstnanců na max. dobu půl
roku. V jiném případě se nejedná o krátkodobou
výpomoc, ale o přenesení podnikatelského rizika z podnikatele na zaměstnance. Petr Slanina
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• Zástupci jednotlivých ZO se pravidelně scházejí před vyjednáváním KS
• 10.10.—11.10. proběhlo školení členů VZO,
školení vedl Mgr. Peterka
• 1.10.2014 zasedala v novém složení Sportovní a kulturní komise
• Turistického zájezdu do Jeseníku se zúčastnilo 47 členů a rodinných příslušníků
• 25.10. a 8.11. se uskuteční zájezd do Wisly,
přihlášky u kol. Michalkové
• Zájemci o badmintonový turnaj se hlaste u
kol. Michalkové tel. 2051
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VZO AM ČR

1232 členů

RÚD č.1
4 členové
RÚD č.2
179 členů
závod 14
Válcovna
profilů

RÚD č.3
112 členů
závod 14
Válcovna
drátů

Prak Vítězslav
Polášková Marta
Slanina Petr, Ing.

Mikláš Bohuš

První Signální a.s.

Marton Jozef, Bc.
Baliga Roman
Glabazňa Zdeněk
Gurecký Dušan
Havlický Jiří
Hroch Zdeněk
Klímek Svatomír
Konvička Aleš
Kristin Miroslav
Kuča Michal
Nejedlý Roman
Růžička Pavel
Soška Jan
Šimík Vladislav
Tomis Martin
Zdráhal Petr
Puščák Miroslav
Filipčík Miroslav
Havlínová Lenka
Sikora Pavel
Ševěček Jiří
Takáč Petr
Vašíčková Věra
Trávníček Stanislav

prov.1421
prov.1422
prov.1422
prov.1421
prov.1421
prov.1421
prov.1421
prov.1422
prov.1422
prov.1421
prov.1421
prov.1421
prov.1421
prov.3610
prov.1422
prov.1421
prov.1431
prov.1451
prov.1433
prov.1431
prov.1454
prov.1431
prov.1431
prov. 1661

A
R
střídač
střídač
A
A
B
B
C
C
B
R
R
elektro
A
A
D
R
R
A
B
C
B
A
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předseda ZO
1. místopředseda
místopředseda, hospodář

RÚD č.8
92 členů

Pytlík Miroslav

prov. 1651

provoz 65
Svodidla a
důlní
výztuže

Kubačák Milan
Kužma Lukáš
Majerník Lubomír
Otto Evžen
Tomášek Filip
Turek Petr
Unger Karel

prov. 1658
prov. 1652
prov. 1653
prov. 1651
prov. 1651
prov. 1659
prov. 1652

RÚD č.9
91 členů
AMDS

Pastýrik Miroslav prov. 7631 A
Drábek Mojmír
Dzurík Jiří
Škapa Ladislav
Šrámek Jaromír
Štelar Petr
Vlach Marek

prov. 1656
prov. 7631
prov. 7682
prov. 7631
prov. 9232
prov. 7912

Svod. a profil.linky-2

B
Údržba AmpluServis

C
OE-Silniční expedice

R

předseda Rady
RÚD č.10 Polášková Marta
313 členů
Koksovna Brindžák Miroslav
prov.1035 C
Hradil Stanislav
prov.1031 D
Kecskés Jaroslav
prov.1033 D
RÚD č.4
Kögler Robert
prov.1041 C
39 členů
Krausz Jiří
prov.1031 C
provoz 64
Bárta Stanislav
prov. 1661 B
Krejčíř Martin
prov.1041 C
prov. 1661 C
Válcovna pásů Smékal Vlastimil
Krotký Jaroslav
prov.1041 D
RÚD č.5
Chamrád Aleš
prov. 2371 R
Kubíková Milada
prov.1033 B
67 členů
Lukšík Roman
prov.1031 A
AMEPO
Korta Miroslav
prov. 2379 R
Maceček Ivo
prov.1041 C
Klein Martin
prov. 2371 R, O
23-Soustužna
Mikula Václav
prov.1033 R
Hrbek Libor
prov. 2371 R
válců
Mlýnek Robert
prov.1095 R
Santarius Tomáš, Ing.
RÚD č.6
prov.1494 R
Paszová Valerie, Bc. prov.1091 R
28 členů
Pchálek Milan
prov.1041 A
Santarius Gustav
prov. 2530, sm.R,D
vedení záv.14
Smetana Radek
prov.9591 R
Vilkus Daniel
prov.1033 A
RÚD č.7
Pěknica Ivan
prov. 1482 R
Pala Miroslav
prov.3913 Údržba elektro
Bondarová Jarmila
prov. 3610 Údržba elektro
256 členů
Pěkník Pavel
prov.3610 Údržba elektro
závod 14
Cabala Jiří
prov. 1482 R
Jakubek David
prov.9346 L-Hutní a chem. lab.
prov. 1481 R
Středojemná Flachs Ivo
TC-Vstup.a výstup
Horňák Peter
prov. 1482 D
válcovna
Steiner Jiří
prov.6610 kont.
Hubálek Jiří
prov. 1482 A
Jakůbek Miroslav
prov. 1482 B
Kisel Martin
prov. 1481 D
RÚD č.11 Pastrňák René
prov.5710 A
Kontár Josef
prov. 1481 B
Ryšánek Roman prov.5710 A
40 členů
Kudláček Otakar
prov. 1482 D
závod 5
Larisch Roman
prov. 1481 C
Doprava
Lednický Dalibor
prov. 1482 A
Mesároš Marián
prov. 3913 Údržba strojní
RÚD č.12 Gratzová Dagmar prov.9343
Pasker Milan
prov. 1481 B
Jalůvková Leona
prov.9343
11
členů
Údržba
elektro
Sponer Rostislav
prov. 3610
L-Hutní
a
Staniševský Karel
prov. 1482 C
chem. lab.
Vítek Pavel
prov. 3025 3/P
Wenglorzova Jaroslava prov. 1481 R
Zachoval Ivan
prov. 1481 A
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Vodafone – další dva roky
V těchto dnech to budou dva roky od uzavření smlouvy s Vodafone.
Celou dobu se snažíme zatraktivňovat tarify a podmínky. Vzhledem k tomu, že jste do tohoto programu k dnešnímu dni přenesli více
jak 2000 čísel, se nám to snad daří. Změny, které nastanou podpisem prodloužení smlouvy o další dva roky, máte přehledně na této
stránce. Jen ve zkratce: zrušili jsme VPN a to z důvodu, že ve všech tarifech je volání a posílání SMS v síti Vodafone NEOMEZENÉ. Nejvyšší tarif, kde do dneška bylo neomezené volání a SMS do všech sítí, obsahuje taky volná data na internet v mobilu a
cena klesla na 393,-Kč (cena je samozřejmě s DPH).
Nadále platí, že je na každém z Vás, jestli se rozhodnete využívat této smlouvy. Každý si řeší své požadavky sám s firmou Vodafone. Veškeré změny řešte přímo na zákaznické lince 800 777 791.
Přeji Vám, kdo se rozhodnete využívat těchto nadstandardních podmínek, co největší spokojenost.
Petr Slanina

www.vodafone.cz/odboryam
800 777 791

Nové tarify bude možné aktivovat
od 27.10.2014.

automaticky bude nabídnuto naším členům 20 GB
eNHáčko
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Cyklo výlet, aneb voda nade mnou, voda pode mnou
Druhý víkend v září, Mikulovské vinobraní a cyklisti se konečně dočkali svého výletu
do Pasohlávek.
Počasí si tentokrát vybírá svou daň a dle předpovědi nás čeká uplakaný víkend, což nepřidalo na optimismu, ani neubralo na dobré náladě. Tentokrát jsme zaplnili dva plnohodnotné
autobusy včetně cyklovleků. Kemp nás vítal novou vstupní bránou, kde jsme nafasovali vylepšené průchodky s čárovými kódy.
Následoval oběd v Rybářské baště a očekávání zda potvrdí loňskou kvalitu, dopadl v jejích
prospěch. Jídlo bylo dobré i následující den, jen malý nápojový a pečivový renons na sobotní snídani trochu zkazil očekávání z minula. Po rozhovoru s obsluhou a vysvětlením se další
den již neopakoval.

Cukrová
Odjakživa nekouřím
a odjakživa dobře vím,
že nezdravé je kouření,
kdo kouří, dříve zcepení.
Nekouřím dnes radši ani trávu,
rád si ale vždy osladím kávu.
A taky si dám pivo a občas půlku
kvalitní, ať nemám bílou hůlku!

Dnes v době pracovní přestávky,
polekal jsem se podivné výstavky.
Po nafasování klíčů od chatek se většina rozjela na kolech do okolí okoštovat, jak se povedl Že hulení na pracovišti povoleno není
letos burčák. V sobotu, ti co nebyli vybaveni slevovými kupóny do místního aquaparku, to zdraví zaměstnanců jistě změní.
uvítali díky počasí možnost návštěvy Moravského Krumlova se zámkem. Odpoledne opět
vykouklo na chvíli sluníčko, aby ho následně od půl osmé vystřídala pořádná dešťová nálož Ale ty přípravy na necukrovou firmu,
mě sladkomila opravdu dost dusí.
trvající celou noc až do rána. Díky ní jsme mohli, zhlédnou přímo v kempu zásah Hasičů
Ten,
kdo bude míti v sobě více cukru,
zabraňující s čerpací technikou změny některých místních bungalovů a chatek na hausbóty.
tak
firmu opustit hned musí?!
Nedělní ospalé zamračené ráno nás nutilo naložit kola a pomalu vyjet zpět k domovu. Někteří i přes nepřízeň počasí volili vlastní přejezd do Lednice, ostatní se nechali dopravit na
domluvenou ochutnávku vína s možností nákupu. Po cestě do Lednice opět déšť začal ukazovat svoji sílu a tak jsme tentokrát bez většího zdržování naplnili žaludky a šupendili domů. Tentokrát místo kol byly více v permanenci gumáky a pláštěnky. I tak bylo fajn a ti co
ucukli díky počasí na poslední chvíli, mohou jen litovat.
Děkujeme organizátorům výletu a s přáním lepšího počasí se již těšíme na další ročník.
Marek Hromádka

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Vánoční koncert

ČECHOMOR a Janáčkova filharmonie Ostrava
Multifunkční aula GONG - 17. 12. 2014 od 19:00 hodin

Cena pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika - 400,-Kč max. 2ks/člen
(v každé cenové kategorii máme omezený počet vstupenek)
- 500,-Kč max. 2ks/člen
Zájemci o vstupenky se přihlaste a zaplaťte u svých úsekových důvěrníků nebo Marcely Michalkové tel.2051.
Redakční rada: Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz , 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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