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KRÁTCE  

 Na konci loňského roku schválila valná hromada AMO 

a.s. výplatu dividendy, mimo jiné taky z ostatních rezerv-
ních fondů. 

 Dne 15.5.2018 byl podepsán dodatek KS v dceřiné spo-

lečnosti AMDS CR  

 Na náš popud, byl zhotoven přechod pro chodce na Září-

čí směrem na Výtopnu a směrem na Koksovnu.  

 Máme aktualizované naše webové stránky, pracujeme 

na modernějším vzhledu a použitelnosti na mob.tel. 

Konference ZO OS KOVO AM ČR 
Marta Polášková 
 

Ve čtvrtek 10. května proběhla Konference naší základní 
organizace.  
Konference začala tra-
dičně uvítáním a schva-
lovacími procesy. Hned 
v úvodu měli slovo hosté 
z řad vedení, později i 
zástupci klubu důchod-
ců, kteří naše pozvání 
přijali. Delegáti tak měli 
možnost vyslechnout si 
informace ředitelů závo-
dů 10, 14, AMDS CR, 
zástupců závodů 3 a 5. Pozvání přijal i generální ředitel Ashok 
Patil spolu s výrobním ředitelem pro finální výrobu Ing. Tomá-
šem Telůchem. Kromě informací z jednotlivých závodů se hod-
ně diskutovalo i o současné situaci v AMO a jeho prodeji. GŘ 
popsal situaci v AMO a odpovídal na dotazy delegátů. 
 Předseda ZO Vítězslav Prak přednesl zprávu o činnosti ZO OS 
KOVO AM ČR. Hospodář ZO Ing. Petr Slanina okomentoval 
čerpání rozpočtu v roce 2017 a představil návrh rozpočtu na rok 
2018. Součástí Usnesení Konference delegátů ZO OS KOVO 
AM ČR je prohlášení delegátů ve kterém delegáti Konference 
požadují, aby budoucí vlastník a stávající vlastník podepsali do-
hodu s odbory, ve které budou jasně deklarovat platnost stávají-
cí Kolektivní smlouvy minimálně na 3 roky.   
                                Pokračování na str.4   

Výprodej huti již začal – vloni 
Vítězslav Prak 
 

Aneb Anoop se nepodepsal jen na ocelárně, ale také 
na válcovnách.  
Jak jsme se nedávno dozvěděli, na sklonku neomezeného 
panování bývalého ředitele pro výrobu Anoopa Naira bylo 
rozhodnuto, že laserový měřič, který byl nainstalován na 
kontidrátové trati teprve před rokem a půl a stál přibližně 
15,5milionů korun, bude demontován a převezen do Ham-
burku na tamější  mittalovskou drátovku. Do Ostravy za to 
dostaneme starý měřič ze Zumarragy, který je nyní na re-

pasi u výrobce. Vrátíme se tak o krok zpátky, protože ten-
to měřič jsme měli předtím. Vůbec se nedivím valcířům, že 
nadávají. Chtějí po nás stále vyšší výkony, je nás žalostně 
málo, a ještě nám zhoršují pracovní podmínky. Tento krok 
se určitě projeví negativně na zvýšeném množství nekva-
litních výrobků. Ale to již pana Mittala zajímat nebude. Ne-
budeme již jeho! 
P.S. Když se zamyslím nad tím, kdy bylo rozhodnuto o 
odvezení laseru, tak si myslím, že v té době bylo také roz-
hodnuto o prodeji naší firmy. Nasvědčují tomu i další indi-
cie. Utajovaný odchod personálního ředitele, vyjednání 
mezd do konce roku, prodej Frýdku-Místku… 

AMO vědomě spoustu let porušuje zákon 
Vítězslav Prak  
 

Státní úřad inspekce práce potvrdil, že jsme měli 
pravdu, když jsme poukázali na to, že agenturní 
zaměstnanci v AMO nemají srovnatelné podmínky. 

Jak nám sdělil Státní úřad inspekce práce, předmě-
tem kontroly bylo dodržování povinností vymezených 
v ustanovení § 3 odst. 1 zákona o inspekci práce se 
zaměřením zejména na povinnosti na úseku agentur-
ního zaměstnávání. 
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba 
(AMO) v dohodách o dočasném přidělení zaměst-
nanců neuvedla např. tyto složky mzdy: čtvrtletní pré-
mie, odměna za hospodářské výsledky, odměna za 
odpracované roky, příspěvek na dovolenou, které 
vyplývají z platné kolektivní smlouvy na rok 2016 a 
které poskytuje kontrolovaná osoba jako uživatel 
svým kmenovým zaměstnancům, přičemž jejichž 
vyplácení přímo souvisí s odpracovanou dobou a je 
spojeno s výkonem práce zaměstnanců u kontrolova-
né osoby. 
Kontrolovaná osoba tak nezajistila, aby mzdové pod-
mínky dočasně přidělených zaměstnanců jiných 
agentur práce nebyly v kontrolovaném období horší, 
než jsou, nebo by byly podmínky kmenových zaměst-
nanců kontrolované osoby. 
Tímto způsobem kontrolovaná osoba nedodržela 
povinnost ji ustanovenou v § 309 odst. 5 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších 
předpisů. 
Kontrola byla ukončena zamítnutím námitek kontrolo-
vané osoby dne 26. 2. 2018. 
Celý dopis Státního úřadu inspekce práce je na na-
šich webových stránkách. 

Snažíme se být aktivní v jednáních o prodeji naší 
firmy 
Vítězslav Prak 
 

Zúčastňujeme se nesčetně jednání, kde se rozhoduje o Arcelor-
Mittal Ostrava a dceřiných či sesterských firmách AMO.  
26. dubna jsme jednali v Bruselu se Zastupujícím Generálním 
Sekretářem IndustryAll Europe panem Luisem Colungou. Jed-
nání se zúčastnili také zástupci zaměstnanců ze všech jednotek 
ArcelorMittal, které jsou v rámci kompenzačního balíčku za ná-
kup ocelárny ILVA na prodej. Pozvání přijali také odboráři 
z firmy ILVA. Ti nám detailně popsali, jak se chová ArcelorMittal 
ke svým budoucím zaměstnancům v jejich společnosti.  
     Pokračování na str.4    
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TĚŠÍME SE NA VÁS 

ŠTÁB V50 

         T R A S Y  – pěší: 

 

10 km:   HŘIŠTĚ – HUSITSKÁ KAPLE – PODÉL LOUKY A DOMKŮ – ŘEKA SATINA    

              –    SKI MALENOVICE a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ(pro rodiny s dětmi) 

13 km:   HŘIŠTĚ – OSTRÁ HORA – U ZBUJA -  a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ 

   (9. ročník - Po kopečcích kolem Lysé hory)  

20 km:   HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA)– LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO   

    NÁMĚSTÍ  –   SEPETNÁ – ROZCESTÍ BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ 

30 km:   HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –    

              ŠANCE – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ- ROZCESTÍ  

              BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ 

50 km:  HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –    

              ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY – ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA –  

              BÍLÝ KŘÍŽ – JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ  

              – ROZCESTÍ  BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ   

 

T R A S Y– cyklo : 

 

50 km cyklo: HŘIŠTĚ– TRANSFORMÁTOR (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK – 

            ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY- ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA – BÍLÝ KŘÍŽ – 

            JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – ZIMNÝ – IVANČENA – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ –  

            SEPETNÁ – OSTRAVICE (HOSPODA U SPLAVU) - HŘIŠTĚ      

16 km cyklo: HŘIŠTĚ– HOSTINEC U ŘEKY – ROZCESTNÍK SEPETNÁ – KORÝTKO – 

            CHATA POD LYSOU– MALENOVICE – BOROVÁ – OSTRAVICE HŘIŠTĚ   

    (rodinná trasa - vhodné pro zdatnější děti, převýšení 430 m.n.m.)      
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           ORGANIZAČNÍ POKYNY V50 
 

PREZENCE: 26. května 2018 – Fotbalové hřiště TJ Ostravice 

           POCHODY (10, 13, 20, 30 a 50 km)             

                       JÍZDA NA HORSKÝCH KOLECH (16, 50 km) 

 

START:   Fotbalové hřiště TJ Ostravice  7,00 – 10,00 hod.  -  průběžný start všech pochodů a jízdy kol 

 

CÍL: Fotbalové hřiště TJ Ostravice 
 

DOSAŽITELNOST STARTU: Vlakem ČD, trať č. 323 do Frýdlantu n/O, zde přestoupit na vlak směr Ostravice.  

      Vystoupit na zastávce Ostravice – zastávka a dál pěšky po vlastním značení V50  

       k prezenci pochodu na fotbalovém hřišti TJ Ostravice. 

       Autem, parkování u příjezdové cesty k hřišti TJ Ostravice. 

 

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:  Nejnižší 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 nealko), další občerstvení je ve vlastní režii účastníků pochodu. 

       Na trase pochodu pouze pitný režim na kontrolních stanovištích.   

  

UBYTOVÁNÍ:   LETOS NENÍ MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ!!!  

                                                                                                                                                           

 ORGANIZAČNÍ: Šlape se za každého 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!                                                                                                            

  

   !!!! POCHODUJETE  A  JEDETE  CHRÁNĚNOU  OBLASTÍ   BESKYD !!!! 
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Turnaj ve voleném mariáši 
Petr Gřunděl 
 

Dne 23. 3. 2018 si naši členové trochu potrápili mozkové závity.  
V restauraci Sokolovna v Ostravě Kunčicích, se konal nultý ročník turnaje ve 
voleném mariáši. Celkem se zúčastnilo 15 hráčů, hrálo se 5 kol po 45 minu-
tách. Mariáš je velmi zajímavá hra plná zvratů, ještě v předposledním kole byl 
v čele Zdeněk Palička, ovšem po odehrání posledního kola mu patřila pouze 
bramborová medaile. První místo si vybojoval Jiří Honěk s 16 body, 2. místo 
patřilo Jiřímu Ulbrichovi s 14 body a krásné 3. místo obsadil Petr Slanina také 
se 14 body.  

Turnaj se vydařil a můžeme se těšit na další ročník, už s putovním pohárem. 

Z Kladna 
 

Napsal mi kamarád Josef z Kladna, 
že není v Poldovce práce žádná. 

 
Že už je všechno rozkradeno, 
že Poldi už nemá ani jméno. 

 
A to co zbylo se v dražbě prodá, 
že ho to u srdce příšerně bodá. 

 
Přál mi ať v enháčku nového vlastníka, 
taky nezískáme ing.arch.doc. Stehlíka. 

 
Ať máme v Ostravě více štěstí, 
a že nám v Kladně drží pěsti! 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Pořádá 16. června 2018 turistický zájezd do  

Moravského krasu Sloupsko-Šošůvské jeskyně 

Cena pro členy a rodinné příslušníky 

 ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR -  150,-Kč 

Cena pro ostatní - 300,-Kč 

   (Cena zahrnuje dopravu) 

Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem do 8.6.2018 u Ing. 
Jitky Javůrkové tel.2051 

Upozorňujeme, že 
každý absolvuje 
zájezd na vlastní 

nebezpečí! 

Harmonogram: 
 

6:00 odjezd od Kauflandu – Havířov 
6:30 odjezd od Domu kultury města Ostravy 
9:00 příjezd do obce Sloup, prohlídka jeskyní, 
         pak návštěva Westernového městečka 
         v Boskovicích nebo zámku 
 
17:00 odjezd 
20:00 příjezd do Ostravy, Havířova 
           (upřesnění časů v autobuse) 

Snažíme se být aktivní …. 
pokračování ze str.1 

Odmítá uznat jejich Kolektivní 
smlouvu, chce garantovat jen zá-
kladní mzdy!  
Z ostatních jednotek, které jsou na 
prodej, je většina již dlouhodobě 
v útlumu, ocel vyrábíme jen my a 
rumunské Gallati. Společně 4,5 
mil. tun a dohromady všechny jed-
notky, které jsou na prodej, mají 
12 500 zaměstnanců. V ILVA chce 
ArcelorMittal vyrábět až 11 mil. tun 
oceli s 8 500 zaměstnanci! 
Naše aktivity jsou však také smě-
rem k české vládě, opět se sejde-
me s ministrem průmyslu a obcho-
du panem Hünerem 11. června na 
společném jednání se zástupci 
AMO. Budeme po něm požadovat 
aktivní přístup vlády a garance, že 
ministerstvo průmyslu a obchodu 
bude bedlivě sledovat vše, co se 
v problematice prodeje AMO děje. 
P.S. Dnes nám bylo oznámeno, že 
byl Ashok Patil (GŘ AMO) schvá-
len Evropskou komisí správcem 
vyčleňovaného majetku AMO! 

Konference…. pokračování ze str.1 

 V případě nepodepsání této dohody 
pověřuje Konference předsedu a VZO 
k vyhlášení adekvátních opatření jako 
jsou protestní akce, stávková pohoto-
vost apod. Na závěr Konference vy-
stoupili i zástupci klubu důchodců závo-
du 14 a 10. Byla nám představena 
Amálie Šimaňoková, která převzala 
funkci předsedkyně klubu důchodců 
Koksovna po paní Dagmar Vlasákové.   
 Jako řídící Konference, chci poděkovat 
všem zúčastněným delegátům za ko-
rektní jednání i zástupcům vedení spo-
lečnosti za přijetí pozvání a odpovědi 
delegátům. 


