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AMDS CR se ocitlo na rozcestí…

Kola pro Afriku

Do nového roku vstoupí AMDS CR značně štíhlejší. Do
mateřské společnosti AMO, popř. dceřiné společnosti
AMEPO se vrací více než 160 zaměstnanců. Kromě podélných a příčných dělících linek a hutní prodejny všechny
doposud vykonávané činnosti.
Již při oznámení zaměstnavatele, že chystá tento krok jsme
tušili, že nebude chtít převzít všechny zaměstnance, kteří se
dnes podílejí na těchto činnostech. Říkali jsme to na všech
výrobních poradách a to jsme ani netušili, že máme stoprocentní pravdu.
Zhruba měsíc před vánočními svátky jsme se dozvěděli, že
v AMO nebude práce pro 14 zaměstnanců údržby AMDS CR a
5 pracovníků z důlních výztuží, zinkovny a expedice. Okamžitě jsme začali jednat se zástupci AMO i AMDS CR, abychom
našli pro všechny tyto zaměstnance uplatnění v AMO popř.
v některé z ostravských dceřiných společností. Jednání to nejsou jednoduchá a už vůbec ne příjemná, nicméně do dnešního
dne se podařilo najít uplatnění pro 12 zaměstnanců a pro zbývajících 7 budeme usilovně hledat uplatnění v průběhu prvního
čtvrtletí příštího roku. Situace je velice složitá, přesto jsme
optimisty a věříme, že pro všechny se nakonec práce najde.
Věřte nám, že pro to uděláme maximum. Další jednání
s generálním ředitelem AMDS CR je v úterý 17.12.2013.
Je nám velice líto, že zaměstnavatel vystavil rodiny některých
našich kolegů do takové šílené nejistoty, zda budou mít příští
rok práci. Jsme s vámi a nedáme vás!
Víťa Prak

V letošním roce jsme se s naší ZO opět zúčastnili Dne
dobrovolnictví. Tento pojem je už v naší firmě zakořeněný.
Tentokrát jsme
se zapojili do
projektu, který
trochu
netradičně, ale
vcelku logicky
pomáhá
v
oblastech, kde
KOLO může být
vnímáno
jako
veliká pomoc ke
vzdělání a to z
důvodu,
že
vzdálenosti mezi
vesnicemi, kde je a kde není škola, jsou při každodenním docházení
veliké. Tento projekt přivezl Roman Posolda z Anglie, kde už běží
mnoho let. Podstata je v tom, že to kolo, které dlouhá léta
nepoužíváte a jen se na něj práší ve sklepě, prostě darujete. Pak
kola opraví v občanském sdružení Druhá šance, nebo ve vězení v
Heřmanicích. Nakonec se najdou dobrovolníci jako my, kteří je
naloží do kontejnerů a pak už cestují tam, kde pomůžou.
Práce nejen našich dobrovolníků je krásně popsaná na stránkách
www.kolaproafriku.cz viz dále.
Petr Slanina

6.12.2013 JSME NALOŽILI 3 KONTEJNERY S KOLY PRO DĚTI DO GAMBIE
Bylo nás něco k 70, naložilo se 1144 kol do 3 kontejnerů společnosti Maersk Česká republika s.r.o., upeklo se 13 buchet, nabalilo 80
Mikulášských balíčků, vypilo se mnoho litrů čaje i kávy a snědlo se okolo 60 litrů výborného guláše, byla zima, ale krásně svítilo
sluníčko...
... a nic z toho nebylo důležitějšího než atmosféra, která nás zcela pohltila. Atmosféra, která byla nepopsatelná. To vše, díky vám,
kteří jste tam byli, kteří jste na nás mysleli, kteří jste se k projektu jakýmkoli způsobem připojili. Před vámi všemi s hrdostí a pokorou smekáme a děkujeme vám.
Je to pro nás obrovská událost, završení další etapy naší práce, ve které budeme pokračovat i nadále…
...a Těšíme se na vás na všechny při další spolupráci.
Jak říkáme: "Každé kolo má dvě duše. Ta naše kola mají jednu českou a gambijskou. Obě jsou nafouknuté k prasknutí."
DĚKUJEME - KOLA PRO AFRIKU
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Ocelový kvítek je zpět
V roce 2011 vznikl na Válcovnách recitační kroužek Ocelový kvítek.
Jeho hlavním posláním je vlastní kvalitní tvorbou, jindy jednoduchými říkadly či dokonce ukradenými nebo pozměněnými veršíky
jiných autorů, vyjadřovat se k událostem, které se dějí kolem nás. Nevíme jistě kdo je členem tohoto uskupení, ale je nám jasné, že
dobré verše mají i fyziologické účinky: vyplavují endorfiny, zrychlují tep, ovlivňují mimiku a byly dokonce hlášeny případy uvolnění svěračů. Proto poprvé předkládáme to nejzajímavější ze zveřejnitelného.

Úspěch na mezinárodním turnaji v sálové kopané
Když se na Výboru ZO objevila pozvánka na Mezinárodní turnaj v sálové kopané "O pohár ZO
OS KOVO TŽ", váhali jsme, zdali do toho jít.
Po poměrně nehezkém výsledku na turnaji k Týdnu zdraví jsme těžko hledali sebevědomí, že jsme
schopni sestavit tým, který alespoň něco uhraje. Člen Výboru ZO kol. Mirek Pytlík ale dokázal najít
několik mladých sportovců,
kteří byli ochotni se vzdát
volna o víkendu a dokonce
někteří z nich i dne dovolené.
Bohužel se ale nepodařilo
ještě před turnajem připravit
trénink, kde by se sehráli a
tak do prvního zápasu nastoupili naši s tím, že se poprvé
viděli v šatně. A jak se ukázalo, příprava je důležitá a
bez ní se vyhrává špatně. Ale
potom už to bylo vítězství za
vítězstvím a ve skupině jsme
byli první. Díky komplikovanému systému naši hoši nakonec získali medaile za třetí
místo a to i přes to, že finalisty před tím porazili. A nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen náš hráč Jakub Holman. Celou kompletní zprávu o turnaji najdete na
www.odboryam.cz. GRATULUJEME!!!
Ivan Pěknica

Vitamíny
Posílíte imunitu
a budete zdraví,
vyzvedněte vitamíny
intranet nám praví.
Balíčky se vydávají
tam co byla spořka,
přes turniket projít musím
zkušenost to hořká.
Teď mi chybí hodina
práce ta šla stranou,
utrpí tím rodina
projdu pozdě branou.
Syntetické vitamíny
mají bránit nemocem,
příště zvolím postup jiný
ozdravím se ovocem
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