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Vážené kolegyně, kolegové, 
blíží se konec roku a za námi je kus práce a když se 
podíváme dopředu, ještě více nás jí čeká. Přesto, že 
jsme se celý rok snažili, nedosáhla firma takových 
výsledků, jak se předpokládalo a všichni jsme to pocí-
tili na odměnách, které byly nižší než v loňském roce.  
Blíží se čas vánoční, a proto zahoďte alespoň na chvíli 
starosti, obklopte se svými nejbližšími, těšte se z dárků 
a dejte pozor na rybí kosti. 
Za vedení Základní organizace ArcelorMittal Česká 
republika přeji všem zaměstnancům pohodové a ničím 
nerušené Vánoce.                  Marta Polášková 

Matko, dej si pozor! 
Záv.15-AMTPO je dcerou naší velké matky AMO. A jak to tak  bývá, mívají 
dcery různé sklony s matkou soupeřit a mít navrch. 
V praxi to je tak, že dcery jsou všude první a vše jako první okusí. I náš záv.15 není 
výjimka. Jako první jsme se spoutali podbradními páskami na přilbě, jako první ji 
opatřili jmenovkami. Jako první jsme  přestali kouřit na pracovišti. Dnes jsme jako 
první nedostali vánoční odměnu. Jsem v podniku 36 let a toto se ještě nestalo. Ani za 
největší krize. 
Proto si  dej  matko pozor a nechtěj se ve všem vyrovnat dceři, protože ta má‚ černo-
bílé‘ vidění a ty jsi doufám stále ještě ‚colours‘.      Moučková Eva 

Zavírání bran – ekonomická nutnost? 
Od doby prvních náznaků plánu zavřít některé vstupní brány podniku upozorňujeme na problémy, které tím nastanou. Po-
slední varianta byla představena 25.11. i zaměstnancům na intranetu.  
Nedozvěděli jsme se, kdo tuto změnu prosadil, jakou výhodu přinese podniku a zaměst-
nancům a jaká rizika hrozila, kdyby se brány nadále provozovaly v dosavadním režimu. 
Zato jsme se poprvé dozvěděli, že brány, které budou otevřeny jen na přechodu směn, bu-
dou o víkendech uzavřeny zcela. Jako by někdo zapomněl, že hutní provozy jsou nepřetr-
žité, tedy pracují (a lidé v nich) i o víkendech. Asi nejméně pochopitelný je záměr uzavřít 
o sobotách a nedělích Vratimovskou bránu. Tady nám vedení společnosti říká:  Špatně jste 
se rozhodli, když bydlíte ve Vratimově a okolí, špatně jste se učili, když děláte na směny o 

sobotách a nedělích. Tak se smiřte s tím, že trasa 
do práce se vám prodlouží na čtyřnásobek. A 
přestaňte už jezdit tím busem, vezměte auto! Ale nakonec máte štěstí, že jste se neučili lépe. 
To by vaše pracovní doba byla taková jakou mají THP a kolem hutě byste kroužili pokaždé.  
Když se informace o režimu bran objevila na intranetu, mysleli jsme si, že je to překlep. A 
že na to někdo přijde a upraví to.  
Zatím se nic neděje. Ale možná že …..     
         Ivan Pěknica středojemná válcovna 

KRÁTCE 
• Petici na zachování pracovních podmínek  

na koksovně podepsalo 392 zaměstnanců 
koksovny a údržby 

• Jednali jsme s předáky hornických odborů 
o situaci v OKD 

• Na adventní trhy do Krakowa 12. 12. 2015 
vyrazilo 47 účastníků 

• Zvýhodněné vstupné na Čínský národní 
cirkus Chinatown využilo 81 zájemců 

• Připravujeme jednodenní zájezd na lyže 
29.1.2015 na Dolní Moravu 

• Do konce roku je termín na zaplacení zálo-
hy na lyžařský zájezd do Krkonoš 

Kolektivní vyjednávaní 
V době, kdy píšu tento článek, máme za se-
bou osm kol vyjednávaní a jeví se to tak, že 
do konce roku se na nové KS nedohodneme. 
Ač se zdá, že jsme probrali již velkou část texta-
ce, která se oproti předešlým KS mnohdy hodně 
liší, tak pro nás podstatné body byly odloženy.  
Ať už to je již zmiňovaná pracovní doba na kok-
sovně, počet dnů dovolené, konto pracovní doby 
či nová struktura základní mzdy a další.  
To pravé vyjednávání přijde teprve nyní a je 
jasné, že jednoduché nebude.            
               Ing. Petr Slanina 

Zvyšování mezd chystá v roce 2016 většina firem 
Vyšší mzdy v příštím roce chystá pro své zaměstnance 72 procent firem půso-
bících v Česku. Reagují tak na tvrdou konkurenci na trhu práce, ale i pozitiv-
ní ekonomický výhled. Ředitelé českých společností jsou v regionu nejopti-
mističtější, dvě třetiny z nich očekávají růst HDP. Vyplývá to z mezinárodní-
ho průzkumu KPMG Puls ekonomiky.  
Plánovaný růst mezd zjevně souvisí se snahou udržet kvalitní zaměstnance. Tu 
mezi třemi klíčovými cíli uvádějí čtyři z pěti českých top manažerů. Na 63 pro-
cent jich zároveň zmiňuje kvalifikovanou pracovní sílu mezi třemi nejdůležitější-
mi faktory pro konkurenceschopnost Česka.  
Důrazem na nedostatek kvalifikované pracovní síly se čeští šéfové výrazně odlišu-
jí od kolegů v ostatních zemích. Mezi hlavními překážkami pro růst obratu ho 
zmiňuje 53 procent tuzemských manažerek a manažerů.  Pokračování na str.2  
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Plnění 
 

Tak jako každý rok, už se to blíží, 
plní se mražáky, police v spíži. 

 
Plní se přání a drancují vklady, 
na huti tradičně plní se sklady. 

 
Splnění plánu je věc prioritní, 

když se to nezdaří, jsme v části řitní. 
 

Přejeme proto všem, kdo nás má vésti, 
veselé vánoce, zdraví a štěstí! 

 
Ocelový Kvítek 

Naše ZO opět pomáhala 
Od roku 2008, kdy začal náš podnik podporovat dobrovolnictví svých zaměstnan-
ců, se rádi Dne dobrovolnictví s naší Základní organizací účastníme.  

V letošním roce jsme se vrátili 
tam, kde jsme pomáhali právě 
v roce 2008. Pracovali jsme pro 
společnost Žebřík, která pomáhá 
mentálně postiženým spoluobča-
nům vzdělávat se a žít plnohodnot-
ný život.  
Letošní radost z pomoci je o to 
větší, že jsme se od zakladatele 
projektu Richarda Gazdy dozvědě-
li, že i díky naší pomoci bude bu-
dova stacionáře v příštím roce 
zprovozněna.     Ing. Petr Slanina 

Vstup ZDARMA pro všechny zaměstnance AMO a dceřiných společností 
Zájemci se hlaste u Ing. Jitky Javůrkové tel. 2051 

BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI - OPĚT V HLAVNÍ HALE!!! 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

ČEZ ARÉNA  27.12.2015 od 14:00 do 15:30 

Využijte příležitost zabruslit si na ploše, kde se letos proháněli  
nejlepší hokejisté světa na MS v hokeji. Letos i s hudbou. 

Zvyšování mezd….. Pokračování ze str.1 
Proti tomu v sousedním Polsku a na Slovensku se mezi nejvýznamnější problémy nedo-
statek kvalifikovaného personálu vůbec nedostal.  
Celkový optimismus je znát i v personálních záměrech českých firem. Jen každý 25. 
oslovený manažer se chystá propouštět zaměstnance, 38 procent ředitelů naopak chce 
nabírat nové. Bezmála čtvrtina pak plánuje navýšit počet zaměstnanců o pět a více pro-
cent.  
„Výsledky průzkumu potvrzují naši osobní zku-
šenost, že aktuální nálada na trhu je velmi dobrá. 
Ekonomika roste a české firmy chtějí investovat 
do svých lidí. Dobré časy bychom měli využít i 
pro expanzi a získání nových trhů,“ uvedl řídicí 
partner KPMG ČR Jan Žůrek.  
Do průzkumu Puls ekonomiky se v září zapojilo 
celkem 731 vysoce postavených manažerů a 
manažerek z devíti zemí střední a východní Ev-
ropy. Českou republiku zastupovalo 200 respon-
dentů převážně z řad majitelů firem, generálních 
ředitelů a finančních ředitelů. 
Zdroj: http://zpravy.e15.cz/ 

 
Mužstvo ZO OS KO-
VO ArcelorMittal 
Česká republika se 
zúčastnilo 21. listo-
padu v Třinci 9. Roč-
níku mezinárodního 
turnaje v halové ko-
pané. Po vyrovna-
ných výsledcích ob-
sadilo 5-té místo.  
Blahopřejeme.   


