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My a turnikety na branách
Od září fungují na branách turnikety. Ty samy o sobě jsou
v pořádku, jsou to jenom přístroje, které pracují na základě
pokynu, který jim zadáme našim zaměstnaneckým průkazem.
Jde spíše o to, zda i my – uživatelé - jsme ochotni přispět nějak
k tomu, aby ten nový systém byl funkční a hlavně pro nás bezpečný. Když se postavíte u vrátnice, nejlépe ve všední dny a po
skončení ranní směny, lze někdy vidět nevídané. Samozřejmostí
je kolona dvoustopých vozidel, jejíž konec je v nedohlednu, do
které se snaží zařadit ještě vozidla z vedlejších komunikací. To
k tomu patří. Kolem té kolony se k turniketům musí nějak dostat
ještě řidiči jednostopých vozidel a do toho všeho patří i autobusy.
Problém je v tom, že do toho intenzivního silničního ruchu se
musí nějak ještě vměstnat taky spolucestující z osobních aut a
tady je důvod, proč píšu tento článek. My všichni jsme po šichtě

A pak že to nejde…

Nevrátily se
z prádelny?

samozřejmě unavení a již se nemůžeme dočkat návratu domů. To
ale může někdy snížit naší pozornost a ostražitost, aniž si to uvědomujeme. Platí to o nás, kteří musíme vystoupit z těch aut, ale
platí to i o těch přijíždějících cyklistech a motorkářích.
Ten nový systém evidence na vrátnicích samozřejmě průjezd
vozidel zdržuje a možná i někomu brnká na nervy. Ale to by neměl být důvod k tomu, abychom nedávali pozor a chovali se
k těm ostatním neohleduplně. Není kam spěchat, možná přijedu
domů o deset, patnáct minut později, no a co, ale přijedu a není
to žádná katastrofa. To podstatné je, že se nikomu nic nestane.
Proto chci apelovat na nás všechny: buďme před těmi turnikety
na vrátnicích pozorní a ohleduplní. A platí to dvojnásob zejména
s blížícím se zimním obdobím. Nezavdávejme zbytečným riskováním důvody pro to, abychom přišli o velkou výhodu, kterou
v jiných firmách zaměstnanci nemají. Děkuji a omlouvám se
všem,
koho
jsem tímto
článkem
mohla
naštvat.
Marta Polášková

vám

montérky

V minulém čísle eNHáčka jsem vás
informoval o havarijním stavu soci- Pravděpodobně byly špatně označené a
álního zařízení v podchodu u Hrubé prádelna neví, komu je vrátit. Jste si ale
trati na závodě 14-Válcovny. jisti, že jste k čištění odevzdali montérky
řádně označené?
Pak bude problém v tom, že montérky jsou
z pohledu zaměstnavatele nevyhovující a
prádelna (firma Slaos) je zadržela. Nevyhovující znamená, že nemají logo MITTAL či
ArcelorMittal, chybí na nich reflexní pruhy a
nebo jsou poškozené tak, že již nesplňují
požadavky funkčnosti. Zaměstnavatel chce,
abychom vypadali jako ze škatulky a aby nás
naše pracovní oblečení chránilo před možnými vlivy a riziky pracovního prostředí. To je
S potěšením mohu konstatovat, že ani chvályhodné. Hloupé ale je, že zaměstnanec
ne po měsíci jsou toalety opraveny! není nikterak informován o tom, že jeho
Nové odpady, dlažba, obklady i sani- pracovní oblečení bylo zabaveno a tak stále
tární zařízení, osvětlení. Prostě stav, marně čeká na vyprané montérky a ony nekterý odpovídá 21. století v největší chodí, stále nechodí….
ocelářské firmě na světě. A teď je to už Jak tedy postupovat? Když se vám vaše prajenom na nás, valcíři, jak dlouho to covní oblečení z prádelny nevrátilo, obraťte
v takovém stavu vydrží!
Víťa Prak se na svou výdejnu OOPP. Třeba tam něco

Osud budovy učiliště
Po zrušení učiliště u AMO se objevilo na
budově oznámení, že jde tato nemovitost
do dražby. Jsem zvědavý, jestli tato budova bude prodána za co nejvyšší cenu
za všech okolností.
Původ mé zvídavosti je v tom, že před cca
dvěma lety prodávala naše firma obytný
dům v Ostravě na Čujkovově ulici.
V tomto domě vzniklo družstvo, které mělo zájem o jeho odkoupení. Bohužel členové družstva měli smůlu, protože o tuto
nemovitost
projevil
tehdy
zájem
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budou vědět. Když nepochodíte, zeptejte se
svého nadřízeného. Je docela možné, že
zrovna vaše prádlo leží hluboko v pytli někde na sekretariátu vašeho závodu. A pokud
se ani pak vaše montérky nenajdou, požádejte svého nadřízeného o žádanku na nové. A
budete zase krásní a vyžehlení
Jen mi stále není jasné, proč se ve skřínce na
vyprané montérky neobjeví lístek s textem:
Vážený pane, Vaše montérky jsme vyřadili
z důvodu díry na zadku. Ušetřili bychom si
to zbytečné čekání, hledání a nadávání.
Ivan Pěknica

„podnikatel“ (náplní bylo provozování
heren a zastaváren). Vzhledem k tomu, že
tento „podnikatel“ chtěl tuto nemovitost
koupit za účelem „podnikání“, podařilo se
mu nabídnout cenu, kterou družstvo vzniklé z obyvatel tohoto domu nemohlo přeplatit. V době prodeje jsem jako člen dozorčí
rady upozorňoval na nebezpečí, že z této
budovy vznikne ubytovna pro sociálně
slabé, místo toho, aby zde nadále bydleli
naši zaměstnanci. Dostalo se mi odpovědi,
že to vidím černě a vedení firmy s tím nemůže nic udělat, aby nebyl poškozen majitel naší firmy. Nejprve došlo k pozastavení
www.odboryam.cz
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prodeje, ale nakonec k prodeji došlo.
Všichni určitě víte, o kterém domě píšu a
víte, jak to dopadlo. Ostatně vrabci na střeše si cvrlikají, že tentýž „podnikatel“ má
zájem o další obytné domy naší firmy.
Možná potom bude mít logiku, proč vzniká Kontaktní centrum pro personální oblast odcizené od našeho podniku. V rámci
flexibility by mohlo toto centrum sloužit
jako sociálka.
Právě proto jsem zvědavý, jestli při prodeji
nemovitosti po učilišti bude majitel (MS
kraj) postupovat podobným způsobem a
vznikne tam ubytovna.
Petr Slanina
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Pasohlávky 2013
Nastal první plnohodnotný víkend měsíce září a na 80 cyklistů se začalo shromažďovat u Vítkovického kulturáku
v Ostravě-Fifejdách. Čekal nás dlouho
očekávaný a oblíbený cyklo-výlet na
Jižní Moravu do oblasti Pálavských
vrchů.
Tentokrát pro velký zájem a předešlé spojení dvou odborových organizací byl přidán ještě jeden pohodlný autobus s dalším
cyklo přívěsem. Ten nám umožnil urychlit
naložení přistavených kol a jejich lepší
rozmístění. Ti, co se navzájem neznali, se
po chvíli v autobuse seznamují a k dobré
náladě přispívá nejen krásný slunečný den.
Po dvou a půl hodinové jízdě a jedné klasické zastávce na odpočívadle dorážíme
k cíli. Opět nás vítá ATC Merkur na
Pasohlávkách. Po nahlášení na recepci nás
již čeká oběd v místní restauraci Rybářská
Bašta. Očekáváme, co bude servírováno.
Hovězí polévka skoro jako od maminky,
řízek, který byl opravdu řízkem a perfektní
šťouchané brambory. My, co jsme mohli
porovnávat s loňským rokem jednoznačně
100% zlepšení jak v kvalitě, množství, tak
i v velice ochotné a příjemné obsluze. Následovalo čekání na klíče od oblíbených
dřevěných chatek. Vzhledem k našemu
počtu tentokrát někteří byli ubytování i
v bungalovech, jejichž starší zařízení a

stav byly odměněny vlastním sociálním
zařízením a sprchou. Po ubytování první
nedočkavci okamžitě vyrážejí na kolech do
okolí, kdo měl zájem, zúčastnil se výletu
do Mikulova na tamní vinobraní.
S blížícím se večerem a krásným západem
slunce se shromažďují hloučky u chatek,
ochutnává se první burčák a spřádají plány
na sobotu, kdy je volný program ve vlastní
režii.
Kdo si přivstal, mohl následující den, sledovat východ slunce nad Novomlýnskými
nádržemi (stál opravdu zato). Následovala
snídaně, která jen potvrdila správnost rozhodnutí ve změně poskytovatele stravy a
vlastní program. Většina vyrazila na kolech do okolí, někteří využili i služby letos
nově otevřeného aquaparku Moravia, jehož vzhled a pohled na venkovní atrakce
sliboval adrenalinové vyžití. Jen jak se u
nás říká při „vlezném“ se člověk trochu
oklepal a buď byl slyšet velký vzdych,

nebo dovětek „TÝ JO“. Víkend uběhl
rychle, málo komu se chtělo v neděli balit
a opouštět kemp. Ale jinak to nešlo. Tak
jsme si naplnili na snídani bříška, sbalili
svých „pět švestek“, naložili autobusy a
dali se na cestu do Lednice. Kdo měl, chuť
jel po vlastní ose, unavenější se nechali
převézt autobusem s možností nákupu vína
ve sklípku. Za nás cyklisty musím konstatovat, že tak jako loni nás čekaly tiché vavříny slávy, když jsme opět dorazili na kolech k shromaždišti dříve, než doprovodná
motorizovaná technika. V 15 hod. již nebylo zbytí a vyrážíme na zpětnou opět bezproblémovou cestu domů doprovázenou
krásným počasím (které nám přálo celý
víkend) a dobrou náladou. Za všechny
zúčastněné si dovoluji poděkovat všem
podílejícím se na přípravě a organizaci a
již se těšíme na příští rok.
Marek Hromádka

Den otevřených dveří
RELY servis s.r.o. ve spolupráci s ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika pořádá Den otevřených pro všechny členy odborů
v ArcelorMittal Ostrava a dceřiných společností. Den otevřených dveří proběhne v prodejně firmy RELY servis s.r.o. na ulici Bohumínská čp.778 v Ostravě-Muglinově 2.11.2013 od 8:00 do 17:00. V rámci Dne bude prohlídka autosalonu, prohlídka modelů,
testovací jízdy, návrh finančních a pojišťovacích produktů.
Za cca dva a půl měsíce trvání smlouvy na vozy Hyundai ušetřili členové odborů v ArcelorMittal 972 281,-Kč.
Petr Slanina
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