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Vyjednávání Kolektivní smlouvy v AMO a v AMEPO
Konec května se blíţí mílovými kroky, a jak všichni víte, je to
termín, který jsme si dohodli jako podmínku na dojednání
nové Kolektivní smlouvy v AMO platné od roku 2017.
U některých sporných bodů jsme našli kompromis, ale pořád
nám ještě některé zbývají. Jako například příplatek za odpolední
směnu, zkrácená pracovní doba na Koksovně, restrukturalizační
doplatek a jiné.
Součástí nové KS je taky revize Diferenciační sloţky mzdy. Momentálně tato revize probíhá souběţně na záv.10 a záv.14. Na
tuto revizi máme pracovní skupinu, kde jsou zástupci odborů za
kaţdý provoz. Blíţe se budeme tomuto tématu věnovat v příštích
číslech.

Konference ZO OS KOVO AMČR

V dodatku dosavadní smlouvy máme taky moţnost dobrovolného vyuţití kafeterie. Zaměstnavatel přišel s podmínkou, ţe
kafeterie nebude v příštích letech na dobrovolnosti, ale povinná
pro všechny. S touto podmínkou strana odborů nesouhlasila, a
proto nebude odměna na dovolenou a odměna za odpracované
roky převedena na tento systém, ale bude nadále klasicky vyplacena ve mzdě. Z našeho pohledu není systém kafeterie pro zaměstnance natolik výhodný, jak se nás snaţil zaměstnavatel přesvědčit a ohlasy v našem okolí byly na kafeterii převáţně negativní.
V AMEPO jsme zatím prodlouţili platnost kolektivní smlouvy
do konce května. Momentálně jednáme jen o mzdové části na
letošní rok.
Ing. Petr Slanina

Vyjednávání v AMDS CR
aneb to snad vedení nemůţe myslet váţně!
Při třetím kole vyjednávání nárůstu mezd pro rok 2016 nám strana
zaměstnavatele předloţila svůj návrh na růst mezd. Nabídla nám
0,4%! (coţ je míra inflace). Tuto nabídku jsme museli pochopitelně
odmítnout a nazvat ji jako uráţlivou. Ve firmě, která si oproti plánu
roku 2015 naplánovala v roce 2016 skoro šestinásobný zisk se doopravdy nemůţeme o tak nízkém nárůstu mezd bavit. Kolegyně a kolegové z AMDS CR, připravte se na to, ţe si o své peníze budeme muset
říci hodně nahlas! Já vím, ţe toho jsme schopni a ţe si vyšší mzdy
zaslouţíme.
Víťa Prak

Komín u SJV je opravený, cesta je volná
Ve čtvrtek 5. května se konala Konference naší základní
organizace.
Program byl opravdu bohatý. Se svými příspěvky vystoupili pozvaní ředitelé závodů 14 a 3, zástupci vedení AMDS,
AMEPO a závodu 10, ředitel pro výrobu Bc. Anoop Nair a
personální ředitel Mgr. Jan Rafaj, MBA. Ten pohovořil o
našem novém generálním řediteli, předpovídal mírné oţivení trhu, zmínil problémy v OKD a představil vizi zaměstnanosti na 5 let, kde neočekává ţádné zásadní propouštění.
Hospodář ZO Ing. Petr Slanina hovořil o vyjednávání kolektivní smlouvy, komentoval čerpání rozpočtu v roce 2015
a představil rozpočet na rok 2016. Předseda ZO Vítězslav
Prak prezentoval hodnocení uplynulého roku, ozřejmil
nové reţimy na branách, omezení provozu kantýn, stěhování nákupu do Polska či únorovou demonstraci v Bruselu.
V Usnesení pak Konference rozšířila mandát VZO pro
zhodnocování financí ZO. Na závěr konference vystoupili i
předsedové dalších VZO působících v AMO, kol.Janek a
kol.Fichna. I přes nefunkční klimatizaci v sále Kováku byla
konference plodná a bouřlivé diskuze k některým firemním
i odborářským záleţitostem byly jistě k uţitku.
Ing. Jitka Javůrková

V březnu minulého roku začala oprava komína u středojemné válcovny. Komín, který odvádí spaliny z ohřívacích pecí jiţ byl v havarijním
stavu a rekonstrukce byla nezbytná. Důleţitá komunikace v tomto
místě bylo z bezpečnostních důvodů zcela uzavřena, proto se více jak
rok objíţdělo okolo válcovny, spolu s trojím zastavováním před ţelezničními přejezdy a často nepříliš bezpečném kličkování mezi řadou
čekajících kamionů. Odborové organizaci se podařilo prosadit alespoň výjimku pro chodce, kteří mohli za určených podmínek pouţít
pro průchod část výrobní haly. Původní termín dokončení byl několikrát posunutý, ale nyní akce konečně dospěla k
závěru a průjezd je volný. Zároveň byla znovu
zprovozněna zastávka SJV SB vnitropodnikové linky B.
Ivan Pěknica

KRÁTCE

 Začalo vyjednávaní KS v AMDS CR
 11.5.2016 skončí uzávěrka silnice u komína SJV
 4.6.2016 pořádáme zájezd do Bojnic, bliţší informace na nástěnkách
 Lístky na Shakespearovské slavnosti si
můţete vyzvednout na sekretariátu ZO
 Na den otevřených dveří se dá přihlásit do
16.5.2016
K dnešnímu dni vyuţívá námi nasmlouvané nad Zájezd na Floru Olomouc vyuţilo 48 členů
standardní podmínky více jak 4500 uţivatelů.
a rod. příslušníků
Aktuální tarify jsou na našich webových stránkách.
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První ročníky Valcířské 50 - dav turistů se valil skrz Novou huť
Letos to bude po čtyřicáté třetí, co vyrazí chodci, běţci a cyklisté na některou z tras Valcířské
50. Pátral jsem ve starých podnikových časopisech a setkal jsem se s členem jednoho z prvních
štábů V50, abych zjistil, co dělalo v minulosti Valcířskou padesátku tak oblíbenou a jak je
moţné, ţe na rozdíl od ostatních podobných akcí (a nebylo jich málo) Valcířská 50 přeţila
změny ve státě, politice a ve firmě.
První start Valcířské 50 v roce 1974 byl 11.
května v 7 hodin. První pozvánka na pochod
v Plamenu míru (pozn. podnikový týdeník)
byla s poznámkou: Bude to pochod turistického napětí i osobní odvahy. Hromadně se vyrazilo od brány závodu 5 a dav turistů prošel hutí
na tehdejší Vratimovskou bránu, potom se
pokračovalo přes Vratimov, Řepiště, Lískovec,
Frýdek-Místek, Starým Městem na Bašku,
Prţno a Frýdlant, kde byla hodinová přestávka
na oběd. Pak vytrvalci pokračovali přes Malenovice na Lysou horu, z ní do Ostravice, pak
jak tehdejší organizátoři naznačovali, „etapou
pravdy“, kolem Smrku do Čeladné kde byl
Start V50 z brány závodu 5
v rekreačním středisku Sruby cíl. Podle tehdejšího podnikového časopisu došlo do cíle ze 140 účastníků 110. Pamětník prvního ročníku Zdeněk
Kráčmar mi řekl: „Trasa byla převáţně vedena po asfaltových cestách, coţ sice zkracovalo vzdálenost, ale bylo nesmírně namáhavé jak pro tělo, tak pro psychiku. V cíli mě vyloţeně nakládali do
auta, nohy přestaly zcela fungovat“.
Ale proč se Valcířská 50 zachovala? Proč nezanikla jako řada dalších turistických akcí v té době konaných? Zřejmě proto, ţe akci
organizovali zapálení lidé, ve svém volném čase. A pravděpodobně také proto, ţe se různým organizacím nikdy nepodařilo z této
akce udělat akci politickou. Je pravdou, ţe v prvních letech se turisté válcoven spojili se závodní organizací SSM. Je také pravda, ţe
příslušníci Lidových milicí pomáhali na trase s občerstvením a vedoucí závodu 14 pronášel na startu nebo v cíli proslovy, ale nikdy tato akce nesklouzla k putování po památných místech osvobozeneckého boje, Ostravské operace nebo Ţivotické tragédie podobně jako to bylo v případech ostatních pochodů organizovaných v tehdejší NHKG.
Letos nás tedy čeká 43.ročník. Trasy jsou opět takové, aby si kaţdý mohl vybrat, počasí
je objednané, pivo se vaří a Štáb je na vás připravený. Uvidíme se na startu 28. května!
Za Štáb Valcířské 50 Ivan Pěknica

43. ROČNÍK
DÁLKOVÉHO POCHODU

VALCÍŘSKÁ PADESÁTKA

Kontrola na trati V50

T R A S Y – pěší :
10 km: ONDRÁŠEK– ČELADNÁ – OPALENÁ – ONDRÁŠEK
(pro rodiny s dětmi)
18 km: ONDRÁŠEK – ROZCESTÍ “SATINA – u korýtka“ , HOTEL BEZRUČ
ROZCESTÍ “HRADOVÁ – nad salašem“ – VRCHOL TANEČNICE a zpět
(7.ročník - Po kopečcích kolem Lysé hory)
20 km: ONDRÁŠEK – U ZBUJA – LUKŠINEC – LYSÁ HORA –LUKŠINEC
U ZBUJA – BEZRUCŮV SRUB – ONDRÁŠEK
30 km: ONDRÁŠEK – SMRČEK – ŠANCE – LYSÁ HORA – LUKŠINEC U ZBUJA – BEZRUČŮV
SRUB – ONDRÁŠEK
50 km: ONDRÁŠEK – SMRČEK – ŠANCE – VISALAJE – LYSÁ HORA
LUKŠINEC – U ZBUJA – ONDRÁŠEK

T R A S Y – cyklo :
40 km cyklo: ONDRÁŠEK– SMRČEK– OSTRAVICE – ŠANCE – ARMATURKA CHAR
BULÁK – ŠANCE – OSTRAVICE - ONDRÁŠEK
60 km cyklo: ONDRÁŠEK – SMRČEK – OSTRAVICE – ŠANCE – VISALAJE
LYSÁ HORA – ZIMNÝ– IVANČENA – U ZBUJA – ONDRÁŠEK
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
PREZENTACE: 28. května 2016 – Rekreační středisko ONDRÁŠEK,
Frýdlant n. Ostravicí – Nová Dědina.
POCHODY (10, 18, 20, 30 a 50 km)
JÍZDA NA HORSKÝCH KOLECH (40, 60 km)
START:

7:00 - 10:00 hod. - průběţný start všech pochodů a jízdy horských kol

CÍL:

REKREAČNÍ STŘEDISKO ONDRÁŠEK

DOSAŢITELNOST STARTU: Vlakem do Frýdlantu n/O, zde přestoupit na vlak
směr Ostravice a vystoupit na zastávce Frýdlant n/O-Nová Dědina.
Odtud pěšky ve směru jízdy po ţluté turistické značce a vlastním značení
V50 k prezentaci pochodu do rekreačního střediska Ondrášek.
Auta - parkují u cesty pod rekreačním střediskem Ondrášek.
STARTOVNÉ:

Dospělí = 70,- Kč, děti od 6-15 let = 30,-kč.
Ceny platí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ArcelorMittal
Ostrava a dceřiných společností, v ceně malý dárek pro účastníky.
Cizí účastníci dospělí = 100,- Kč, děti = 50,- Kč.

PODMÍNKY ÚČASTI: Nejniţší věková hranice pro 50 km pochod je 15 let.
Na ostatní trasy doporučujeme doprovod dospělé osoby.
Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí.
OBČERSTVENÍ: Ze startovného je v Cíli pochodu hrazeno malé občerstvení
(uzenina, Valcířský ležák nebo Koksařský dehet, či nealko).
Další občerstvení je ve vlastní reţii účastníků pochodu.
Na trase pochodu pouze pitný reţim na kontrolních stanovištích.
UBYTOVÁNÍ: Moţnost ubytování ze soboty na neděli přímo v areálu Ondrášku.
Cena ubytování – Dospělí-150,-Kč, děti do 15 let zdarma
ORGANIZAČNÍ: Šlape se za kaţdého počasí.
Pochod prochází z větší části po turisticky značených cestách a
trasy vedou i po silničních komunikacích, proto dbejte své osobní
bezpečnosti. Některé úseky jsou značeny vlastními značkami
pochodu. Během pochodu si nezkracujte trasy!
Činnost stanoviště na Lysé hoře bude ukončena v 16,00 hod.
!!!! POCHODUJETE A JEDETE CHRÁNĚNOU OBLASTÍ BESKYD !!!!
Letos se můţete opět těšit na

Koksařský dehet a Valcířský leţák
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Bowling 15. 4. 2016

Druţstva
V pátek jsme se vydali na sportovní
tým
počet bodů
akci – bowling s odbory v „Bowling pořadí
HCC Úpravny
1835
1
SKY Vltava“. Ráda hraju bowling,
tak jsem si říkala, skvělá příleţitost
Koksovna KB
1806
2
poznat další členy organizace.
Soustruţna
1701
3
Hned na počátku jsem se zděsila, kam to
Jednotlivci
jedeme a ta šílená cesta – všude objíţďky, samé rozkopané úseky cest. No, pořadí
jméno
počet bodů
kdyţ jsme dorazili na místo, byla jsem
Hrazdílek Jan
574
1
překvapená okolím, ţádný sportovní
Tříska
František
495
2
areál či bůh ví co, prosté sídliště. Ale
Jarní přání
jaké bylo mé překvapení, kdyţ jsem
Tvrdoň Rudolf
494
3
vešla, krásné dráhy na vysoké úrovni
Za městem rozkvetly sady jabloní,
jakou jsem vlastně doposud neviděla, Nejhodnotnější výkon v jednom kole :
tento rok nebude jako ten loni.
kam se hrabou všechny bowling parky.
Hrazdílek Jan 200 bodů
Takţe jsem se s dalšími vydala vstříc
Objíţdí šéfové celičký svět,
hře, nejprve přišlo rozdělení do dvou Nejlepší ţena :
jen co si přivyknou, musí zas jet.
bloků a kaţdé druţstvo dostalo přiděle- Polášková Marta 366 bodů
nou dráhu. Protoţe naše druţstvo dostalo proŘeditel Rajderkar z naši hutě odchází,
stor ve druhém bloku, měli jsme čas se občerať ho dál v ţivotě úspěchy provází.
stvit a poklábosit. Pak jsme se dostali přímo ke
hře. Náš dámský tým se do toho pořádně opřel a
V Luxu teď bude mít svůj další post,
myslím, ţe jsme byly slušnými reprezentantkav Ostravě se staví jen jako host.
mi něţného pohlaví. Po skončení turnaje jsme
se přesunuli do restaurace, kde jsme dostali výPozdravuj nám tedy Lucemburského Jana,
tečnou večeři, ke které nám naši šikovní kolegokterého poslední věta je tak dobře známa:
vé pouštěli fotky ze sportovního klání. Poté proběhlo vyhlášení vítězů. Trochu mi spadla čelist
Toho Bohdá nebude, by český král z boje utíkal!
při čtení některých výsledků, ale to je jen motivace do dalších ročníků.
A my si přejeme, by ses nás z Ostravy nezříkal!
Všichni byli výborní.
Jana Tomanová

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

TENISOVÝ TURNAJ
VE ČTYŘHŘE
Kde: Tenisová akademie Kubáň Poruba
Kdy: 18.6.2016 v 8:00 (sraz v 7:30)

Pod patronátem ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
pořádáme IV. ročník tenisového turnaje čtyřher.
Závazné přihlášky se startovným 100,-Kč/pár do 10.6.2016 u Ing. Jitky Javůrkové tel.2051
Jitka.Javurkova@arcelormittal.com

Občerstvení zajištěno
Redakční rada: Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com,
Paszová Valerie 7508 Valerie.Paszova@ArcelorMittal.com, 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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